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Abstrakt

Syftet med detta arbete har varit att utveckla artificiell intelligens (AI) för ett racingspel till Nintendo 

3DS. En del av uppgiften var att göra implementationen så att den går att återanvända i andra liknande 

spel på samma plattform. Strävan var också att AI:n inte skulle använda sig av en uppenbar så kallad 

gummibandseffekt under racet.

För att uppnå detta har efterforskning gjorts över vilka metoder som används i andra spel inom andra 

racing spel av olika typ.

All kod implementerades i programmeringsspråket C++.

Abstract

The purpose for this work was to create an artificial intelligence (AI) for a racing game on the Nintendo 

3DS. A part of the assignment was to create a solution that can be reused in other similar games on the 

same platform. The ambition was to avoid an obvious ”rubber band” effect during the race.

To complete the goal, research into methods used in other racing games of different types have been 

done.

All code was implemented in the programming language C++. 



Förord

Detta examensarbete genomfördes av Per Erskjäns och Simon Dannelöw under våren 2012 på Zordix 

AB i Umeå. Arbetet är del i en högskoleingenjörsexamen vid Datorspelsutvecklingsprogrammet på 

Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Stort tack till alla på Zordix för ett gott mottagande och en utvecklande tid. Jag vill även tacka de 

programmerare från Dohi Sweden som var med på spelprojektet.

Efterforskning och designskedet skedde gemensam, medan implementationen var uppdelad i mer 

specifika komponenter och uppgifter som var och en av författarna hade ansvar för. 

Att spelaren får en underhållande upplevelse när han spelar är det absolut viktigaste aspekten av ett bra 

spel. En viktig del för att detta ska uppnås är att spelaren möter ett motstånd som upplevs trovärdigt 

och rättvist. I spel för en person uppnås detta genom agenter styrda av datorn med artificiell intelligens 

(AI) som ska ge spelaren den upplevelse som eftersträvas.

Målet är att med små och stora medel skapa illusionen av intelligens som varken är för dum, smart eller 

fuskar på ett uppenbart sätt. Detta faktum gör att AI är en av de delar inom spelutveckling som 

intresserar författarna mest. Med detta intresse som grund har det varit väldigt intressant att få arbeta 

med en AI till ett kommersiellt spel.

Eftersom spelet officiellt inte var lanserat då denna rapport skrevs, nämns spelet inte vid namn.

II



Innehållsförteckning

1. Inledning 1

2. Teori 1

2.1 Styrning 1

2.1.1 Race line 2

2.1.2 Waypoints 3

2.1.3 Flow field 4

2.2 Spelbalansering 6

2.2.1 Gummibandsprincipen 7

2.2.2 Förmågor och föremål 8

2.2.3 Race script 8

3. Metod 9

3.1 Efterforskning och design 10

3.2 Designbeslut 10

3.3 AI-systemet 11

3.3.1 Övergripande systemdesign 11

3.3.2 Waypoints 12

3.3.3 Checkpoints 12

3.3.4 Race progression 14

3.3.5 Race director 14

3.3.6 AI-agenter 15

3.3.6 Övrig funktionalitet 16

3.4 Testmiljö 17

3.4.1 GUI design 17

3.4.2 Rendering 18

3.4.3 Fysikimplementation 19

3.4.4 Styrning av spelarkontrollerat fordon 19

4. Resultat 19

5. Diskussion 20

5.1 Miljömässiga, etiska och sociala avväganden 21

III



6. Referenser 22

Bilaga 1 – Övriga använda källor 23

Bilaga 2 - Ordlista 24

Bilaga 3 – Utforskade spel 25

IV



1. Inledning

Syftet med detta examensarbete var att implementera AI för ett racingspel på Nintendo 3DS [1].

Plattformen ger vissa klara begränsningar i form av en fast specifik hårdvara [2] som måste tas i 

beaktande vid lösningsimplementationen.

En av utmaningarna med att göra en AI till ett racingspel är att spelaren ska få en bra kamp där den inte 

spenderar stor del av racet ensam. Dessutom måste spelare känna att han oavsett skicklighet har en god 

chans att vinna racet, samtidigt som det inte får vara uppenbart om AI:n uppnår detta genom att fuska 

eller på andra sätt agera på ett icke realistiskt sätt.

För att uppnå projektets mål har flera tekniker och metoder från olika typer av racingspel studerats och 

diskuterats. Dessutom har provspelning av olika typer av racingspel genomförts.

Huvudmålet var att göra en fungerande AI på målplattformen. Ett delmål var att implementationen ska 

gå att använda i andra liknande spel utan att fundamentala förändringar måste göras. Med andra ord 

eftersträvades en modulär lösning så frikopplad som möjligt från övrig spelkod.

Ett annat delmål med implementationen var att undvika användandet av en uppenbar 

gummibandseffekt [3] för spelbalanseringen, då en sådan ofta innebär att AI-agenterna inte 

nödvändigtvis följer samma regler och beteenden som spelaren är begränsad att följa, vilket försämrar 

spelupplevelsen för användarna.

2. Teori

För att förenkla uppgiften har den delats in i två delar. Den ena delen är styrningen som omfattar hur 

agenterna förflyttar sig på banan. Den andra delen är tävlingsbalanseringen, vilket omfattar 

spelarupplevelsen i racet, som ser till att spelaren får en intressant och rolig spelupplevelse.

2.1 Styrning

Eftersom spelet har en fysikdriven fordonsmodell lämpar sig den fordonsmodell som presenterades av 

Craig Reynolds i [4]. Metoden innebär att AI:n genom att beräkna olika styrkrafter som fysiksystemet 
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ska använda, kan få fram olika styrbeteenden såsom väjning från hinder och styrning mot specifika 

mål. Genom att kombinera olika små beteenden kan större beteenden som t.ex. grupperingar skapas.

Ett fundamentalt beteende för en agent i ett racingspel är att kunna följa en racingbana och hantera 

kurvor på ett bra sätt genom bland annat hastighetsanpassning. Härnäst kommer några metoder för att 

uppnå detta presenteras.

2.1.1 Race line

Att följa en race line är en typ av spårföljningsbeteende, där en race line är en linje längst racingbanan 

som en agent ska försöka att hålla. En race line dras ofta för att vara en så optimalt spår längst banan 

som möjligt, men behöver inte vara det och olika agenter kan följa olika race lines. Det går även att 

interpolera två eller flera race lines för att skapa nya race lines under ett race.

Ett vanligt sätt att få fram en race line är att spela in när en spelare kör banan och använda samma spår 

som denne. För att få ett bra resultat i det fallet förutsätter att spelaren ifråga är duktig och kan hitta en 

bra race line. Det går också att skapa en race line manuellt genom att ”rita” in den i en level editor eller 

genom att använda matematiska funktioner.

 

Bild 1. Exempel på spårföljning som beskrivet i [4]. Den svarta linjen är en race line och det grå fältet är den toleranszon 

agenterna skall hålla sig inom. 

En race line implementeras ofta som en spline, vilken även kan innehålla extra data såsom hastighet 

som ska hållas på en specifik plats längst linjen.

Fördelen med att använda race lines är att de ger kontrollerade, deterministiska beteenden för agenter.
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Nackdelen är att en race line är väldigt begränsad när det gäller att få ett dynamiskt beteende. Det är 

svårt att hantera omkörningar och fordon kommer att krocka med långsammare fordon framför dem 

som följer samma race line. Dessa nackdelar går till viss del att komma runt genom att alla fordon har 

likadan hastighet så att omkörningar inte behöver göras, eller genom att ha ytterligare race lines som 

används vid omkörningar. Ifall ett fordon kommer nära ett annat fordon byter den i så fall till en annan 

race line för att möjliggöra en omkörning. Ett annat alternativ är att endast använda en race line som en 

grund med en toleranszon runt linjen som fordonen ska hålla sig inom istället för att följa linjen slaviskt 

och kombinera det med beteenden för att undvika hinder. 

2.1.2 Waypoints

Waypoints ger en liknande effekt som en race line, men istället för en sammanhängande linje längst 

hela banan sätts punkter (waypoints) ut på lämpliga ställen på banan. En agent söker sig hela tiden mot 

den waypoint som är framför denne i färdriktningen, viket ger ett mer dynamiskt uppträdande än att 

följa en race line.

Genom att kombinera sökbeteende [4] mot waypoints med beteenden för t.ex. separering [4] från andra 

agenter och väjning för hinder [4] kan t.ex. omkörningar hanteras. 

Waypoints kan ge en designer bra kontroll hur agenterna ska köra då det är lätt att sätta ut waypoints 

som objekt i en level editor. Ett annat sätt att få fram waypoints är att sampla punkter från en race line, 

vilket kan vara ett bra sätt att få ut waypoints på optimala platser längs banan.

Waypoints kan även innehålla extra information såsom önskad hastighet eller en radie inom vilken en 

spelare ska påverkas genom att t.ex. byta vilken waypoint som den ska köra till.

Fördelar med waypoints är att de är enkla och billiga att implementera samt ger kontrollerade, 

deterministiska beteenden hos agenter, dock i mindre grad än race lines.
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Bild 2. En skärmdump med avlusningsinformation i spelet ThunderWheels (bilaga 3) som exempel på waypoints med 

aktionsradie.

En nackdel med waypoints är om en agent skulle missa sin waypoint för att den t.ex. blev knuffad och 

därför måste vända om. Från spelarens synvinkel kan det se ut som ett konstigt beteende eftersom 

spelaren själv förmodligen inte skulle göra på det sättet. 

2.1.3 Flow field

Ett flow field [4], även kallat vector field eller force field, är ett fält bestående av vektorer som 

representerar t.ex. hastighet eller acceleration. För att styra efter ett flow field beräknas agentens 

framtida position och vektorn på den positionen i fältet används för att påverka agentens riktning.

4



 

Bild 3. Exempel på följande av ett flow field som beskrivet i [4]. V är nuvarande hastighet, F är önskad hastighet och S är 

den resulterande styrkraften.

Flow fields lämpar sig väldigt bra för kurvor, men på raksträckor blir det lätt mycket överflödig 

information eftersom riktningen inte ändrar sig något. En lösning för att få ner mängden data är att ha 

olika täthet på fältet i kurvor och raksträckor. 

Bild 4. Exempel på  ett flow field som följer och sluter sig runt ett fordon.

Det går även att använda flow fields för omkörningar genom att låta ett fordon ha ett flow field runt sig 

som är ihop framför och bakom fordonet, men delar sig runt fordonet.

Flow fields kan ge väldigt stor kontroll till level designers eftersom de kan använda speciella verktyg i 

en level editor för att ”måla” ut ett flow field, vilket är väldigt användbart för att t.ex. få agenter att 

passera hinder på specifika sätt.
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2.2 Spelbalansering

En viktig del för en bra racingupplevelse är att spelaren inte ska drabbas av ”ensam förare”-syndromet 

[3], vilket innebär att spelaren kör ensam utan motståndare i sin närhet. Detta kan inträffa om spelaren 

är för bra eller dålig jämfört med sina motståndare och gör att känslan av en spännande kamp 

försvinner ur spelupplevelsen.

Den stora utmaningen när det gäller balansering oavsett spelgenre är att hitta en nivå så att alla typer av 

spelare ska få en bra spelupplevelse, vilken skicklighet de än har. Ett sätt att uppnå detta på är fasta 

svårighetsnivåer där svårigheten ökar ju längre in i spelet spelaren kommit. Detta kan kombineras med  

generella svårighetsnivåer som väljs vid starten av spelet, t.ex. ”nybörjare”, ”normal” eller ”expert” 

vilket gör att spelaren har en anpassad svårighetsnivå samtidigt som han får en ökad utmaning ju längre 

spelet pågår. Strävan är att hålla spelaren i dess ”flödeskanal” [5] där spelet varken är för svårt eller för 

lätt.

Bild 5. Det gäller att hålla utmaningen i förhållande till spelarens skicklighet för en bra spelupplevelse. Som beskrivet i [5]

En annat metod är att dynamiskt ändra svårighetsnivån utefter hur spelaren presterar under spelets gång 

för att hela tiden ge en så bra upplevelse som möjligt. Även dynamiska metoder går att kombinera med 

generella svårighetsnivåer för att ha ytterligare åtskillnad för spelare med olika skicklighet.
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Dynamisk spelbalansering fungerar på olika sätt i olika typer av spel. När det kommer till racing så blir 

det snabbt ganska begränsat. Det som är mest logiskt är att försöka anpassa agenterna efter spelarens 

förmåga. Dynamisk spelbalansering kan hjälpa till att minska spelares färdighetsklyftor eftersom att 

olika svårighetsnivåer som ”Easy”, ”Normal” och ”Hard” inte alltid är tillräckligt med 

svårighetsinställningar. 

Det finns ett antal olika sätt att dynamiskt balansera spel. Exempelvis använder spelet Left 4 Dead 

använder något de kallar en ”AI Director” som försöker att generera en bra spelupplevelse utifrån 

spelarnas förmågor och situation [6]. De metoder för balansering i racingspel som författarna har 

undersökt kommer att beskrivas härnäst.

2.2.1 Gummibandsprincipen

Gummibandsprincipen [3] är en metod där AI-agenterna kan liknas vid att de är fästa till spelaren med 

ett gummiband (därav namnet) och hela tiden försöker hålla sig runt spelaren för att undvika ”ensam 

förare”-effekten. Detta uppnås genom att agenterna anpassar t.ex. sin hastighet och körskicklighet för 

att komma nära spelaren. Om agenten är framför spelaren saktar den in. Är agenten efter föraren ökar 

den hastigheten för att komma ikapp. Denna effekt ska uppnås även om agenten måste fuska genom att 

t.ex. ha högre hastighet än den borde kunna ha. Detta fuskande är ofta uppenbart och ger en upplevelse 

av orättvis behandling gentemot spelaren då agenterna kan göra saker som spelaren själv inte kan göra. 

Ett exempel på detta är om spelaren leder racet och kör maximal hastighet på en raksträcka, men ändå 

blir omkörd av en agent för att denne har en högre hastighet än den borde kunna ha.  Dessutom spelar 

det ingen roll för spelaren hur han kör förrän på slutet av racet eftersom agenterna ändå kommer att 

hålla sig runt spelaren, vilket gör att spelaren ändå inte kan bli av med sina motståndare om den inte 

gör det på slutet av racet, så att agenterna inte hinner komma ikapp. Detta gör att spelaren straffas 

väldigt hårt om han gör ett misstag på slutet av ett race, även om han kört mycket bra under racet i 

övrigt. 

Gummibandsprincipen är ett enkelt och effektivt sätt att motverka ”ensam förare”-syndromet, men 

eftersom AI-agenterna oftast måste fuska för att metoden ska fungera är risken stor att spelaren blir 

frustrerad istället för att få en bra racingupplevelse.
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2.2.2 Förmågor och föremål

Med förmågor och föremål avses i denna rapport förmågor och föremål som på olika sätt ger spelaren 

eller agenterna för- och nackdelar. 

Exempel på detta är spel som ökar chansen för en spelare eller agent att få föremål som ökar hälsan om 

denne har låg hälsa, eller minskar mängden ammunition som går att hitta för att öka utmaningen för 

spelaren om han är duktig.

Ett tydligt exempel på denna mekanik inom racinggenren är Mario Kart franchisen (bilaga 3) där en 

kraftig gummibandseffekt används. Dessutom påverkas vilken typ av föremål som spelarna eller 

agenterna kan få. Spelare eller agenter som ligger långt bak i resultatlistan får helt enkelt bättre föremål 

än de som ligger långt fram, vilket påverkar hur lätt eller svårt det är att avancera i resultatlistan.

2.2.3 Race script

Race script eller race manus[3] är en teknik som används i spelet Pure (bilaga 3) för att skapa en bra 

racingupplevelse utan ”ensam förare”-syndromet och en uppenbar gummibandseffekt. 

Ett race script beskriver hur ett race bör förflyta för spelaren. Med hjälp av det så designas AI:n så att 

den uppfyller det önskvärda beteendet. Några personer, till exempel speldesigners, sätter sig ner och 

funderar på hur spelaren bör uppleva ett race. Så många scenarion som möjligt bör täckas, om spelaren 

är bättre än den bästa AI:n, eller om denne är sämre än den sämsta, sedan även en spelare som är bättre 

än de sämsta, men sämre än de bästa. 

Ett race kommer inte alltid att följa det ideala skriptet, eftersom de beror på spelaren. Skriptet är inte 

strikt, utan omfattar bara guidelinjer för hur racet borde utspela sig. Då skriptet är färdigställt ser man 

till att AI:n uppfyller de satta kraven. 

Grunden för hur tekniken fungerar är att alla agenter delas in i grupper; front, mellan, bakom samt 

förföljare. Varje grupp har ett avstånd till spelaren som de ska försöka hålla under racets gång, vilket 

förändras beroende på hur stor del av racet som spelaren har genomfört. Exempelvis ska 

förföljargruppen hela tiden försöka ligga runt spelaren, medan frontgruppen börjar racet framför 

spelaren och strävar efter att vara runt spelaren då racet avslutas.
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Bild 6. Exempel på hur ett race utvecklar sig utefter ett race script som beskrivet i [3]. Den övre bilden visar racets start, 

och den nedre bilden visar slutet på racet. Färger för grupper; gul – spelaren, grå –  förföljare, blå – bakom,  grön – 

mellan, röd – front.

Utöver gruppering, har även varje agent ett antal olika skicklighetsvärden som avgör hur bra den kan 

köra. Det är dessa skicklighetsvärden som förändras för att agenten ska kunna hålla sitt tänkta avstånd 

till spelaren. Om agenten är för långt fram i förhållande till spelaren kan vissa skicklighetsvärden 

sänkas så att den på ett smidigt sätt hamnar på rätt plats. Genom att justera agentens position på ett 

smidigt sätt, uppnås en typ av gummibandseffekt som inte är speciellt märkbar, utan att agenterna 

uppenbarligen fuskar.

3. Metod

Av anledningar som kommer att beskrivas i diskussionen beslutades det inom produktionen att skapa 

en prototyp av AI-systemet i en PC-miljö, och implementera systemet på målplattformen senare.

Arbetet var uppdelat i två faser, efterforskning och design samt implementation. Efterforsknings- och 

designfasen fasen gjordes gemensamt av författarna, medan implementationsfasen var uppdelad i 
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ansvarsområden. Per hade huvudansvar för det övergripande AI-systemet och dess uppdateringsloop, 

implementationen av AI-agenten med hänseende till styrbeteenden, samt implementationen av hur 

checkpoints och waypoints fungerar. Simon hade huvudansvar för race directorn och testmiljön.

3.1 Efterforskning och design

En stor del av efterforskningsstadiet gick ut på att titta på hur andra racingspel hanterar sin AI. I det 

ingick det att provspela vissa spel för att få en uppfattning om hur AI:n agerade. Utöver detta 

undersöktes olika modeller för att styra AI:n, som tex race lines och waypoints. Efterforskningen 

bestod främst av att läsa eller titta på presentationer och beskrivningar på hur saker gjorts i tidigare 

spel. Dessutom lästes forumtrådar och liknande som avhandlade AI i racingspel, detta för att få så 

många intryck som möjligt av personer med olika erfarenheter.

Eftersom det spel vår AI skulle användas till var en Nintendo 3DS version av ett befintligt spel på 

Iphone, analyserades det spelets källkod för att se om något av AI:n kunde återanvändas. Dock var den 

lösning som användes i Iphone spelet för specifik för att passa en lösning som går att använda i andra 

typer av racingspel, vilket gjorde att en helt ny lösningsdesign användes för AI-systemet.

3.2 Designbeslut

För att få ett system generellt nog för att passa till flera olika racingspel, samt för att få  en 

beräkningsmässigt billig lösning beslutades att använda waypoints som AI-agenterna söker mot för att 

navigera runt racingbanan. Valet berodde främst på att Waypoints är enkla att sätta ut i en level editor 

och går att skriva in direkt i en textfil, vilket gör det enkelt att skapa testbanor.

För att kontrollera att alla spelare följer banan implementerades ett system med checkpoints som måste 

passeras av alla spelare, inklusive AI-agenterna. Dessa checkpoints används även för att beräkna race 

progression för alla spelare.

Som fordonsmodell valdes den enkla modell som presenterades av Craig Reynolds i [4] där de 

styrkrafter som påverkar fordonets hastighet beräknas.

För spelbalansering används en implementation av ett race script, samt olika skicklighetsvärden för AI-

agenterna som förändras för att agenterna ska följa race scriptet. Detta val gjordes eftersom 

efterforskningen och speltestandet gav oss uppfattningen att detta var det som gav bäst 
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racingupplevelse med hänsyn till att undvika ensamkörning och utmaning utan allt för uppenbar 

gummibandseffekt.

AI-systemet agerar i två dimensioner i X, Z planet. I en 3D miljö sätts y-axelns värde till 0.

För att anpassa lösningsimplementation till den hårdvara som finns på Nintendo 3DS, var strävan att 

hålla ner mängden minne systemet använder (t.ex. genom att använda char istället för int där det var 

möjligt), samt att använda algoritmer med så låg beräkningsmässig kostnad som möjligt. Detta är en 

god konvention för alla applikationer där prestanda är viktig, men det blir extra viktigt på system som 

Nintendo 3DS som har låg hårdvarukapacitet jämfört med en modern PC.

3.3 AI-systemet

I det här avsnittet kommer en övergripande beskrivning av AI-systemet att göras, samt en mer 

detaljerad beskrivning av vissa delar i systemet. 

3.3.1 Övergripande systemdesign

Hela AI-systemet omsluts av en klass AiSystem vilken innehåller en race director, en array med [max 

antal spelare minus antalet mänskligt kontrollerade spelare] AI-agenter, samt en array med pekare till 

alla mänskligt kontrollerade spelare. Utöver detta finns en array med pekare till samtliga spelare, som 

sorteras efter spelarnas race progression, med lägst progression först. Denna array används i agenternas 

uppdateringsfunktion. 

AiSystem uppdateringsfunktion

{

 för alla spelare:

beräkna progression.

sortera alla spelare efter progression.

uppdatera race director.

uppdatera alla agenter.

}

I sin uppdatering kontrollerar race directorn agenterna och justerar deras skicklighetsvärden vid behov 

så att de håller sig till gällande race script.
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3.3.2 Waypoints

Varje waypoint omfattar en koordinat i X, Z planet samt en radie för en area runt waypointen. Varje 

racingbana har en textfil med data för de waypoints som tillhör ett varv på den banan. När en ny bana 

laddas in i spelet läser AI-systemet in den gällande textfilen och sparar dess data till en array med 

waypoints. Under racet stegar agenterna igenom dessa waypoints allteftersom de har anlänt inom 

radien på den waypoint de söker mot. Om racet har mer än ett varv på banan, startar agenten om från 

index 0 när den nått sista elementet i arrayen. För att detta ska fungera är det viktigt att alla waypoints  i 

textfilen ligger i den ordning de skall passeras. 

3.3.3 Checkpoints

Varje checkpoint är en rektangel som ligger i X, Z planet. En checkpoint innefattar en koordinat för 

dess mittpunkt, en normal som pekar i banans färdriktning och har en längd som motsvarar halva 

rektangelns höjd samt ett värde som talar om halva rektangelns bredd.

Precis som med waypoints läses de checkpoints som tillhör en bana in från en textfil när en ny bana 

laddas in i spelet och sparas i en array som agenterna stegar igenom under racet.  

Alla kontroller och beräkningar rörande checkpoints görs på samma sätt för agenter och mänskligt 

styrda spelare. 

Vid varje uppdateringstick kontrolleras det om spelaren har överlappat arean för gällande checkpoint. 

Om så är fallet, stegar denne till nästa index i checkpointarrayen. Denna kontroll sker genom att testa 

om en cirkel som omsluter spelaren överlappar checkpointens area. 
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Bild 7. Exempel på hur checkpoints kan vara placerade längst en racingbana.

För att kontrollera att en spelare är på rätt sida av en checkpoint, beräknas en skalärprodukt mellan 

denna och en vektor från checkpointens position till spelarens position. Om resultatet är större än noll, 

har spelaren passerat denna checkpoint och stegar till nästa index i checkpointarrayen. Om spelaren har 

passerat gällande checkpoint utan att överlappat dess area, noteras en missad checkpoint och spelaren 

bestraffas vid behov.

Bild 8. Exempel på dålig placering av checkpoints, då en spelare är på fel sida om B då den har passerat A.

För att detta system ska fungera är det viktigt att alla checkpoints i textfilen ligger i den ordning de ska 

passeras. Dessutom måste den sista checkpointen vara start-/mållinjen. Det är också viktigt att  alla 

checkpoints är placerade så att en spelare inte ligger på fel sida om checkpointen direkt när den har bytt 

för att kontrollera sin position i förhållande till den nya checkpointen.  
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3.3.4 Race progression

För att beräkna en spelares race progression används banans checkpoints som grund, och samma metod 

används för både AI-agenter och mänskligt styrda spelar.

Progression fram till spelarens senast passerade checkpoint sparas i en medlemsvariabel (är 0 när racet 

startar) och beräknas om varje gång spelaren passerar en checkpoint. Vid varje uppdateringstick 

beräknas spelarens avstånd från senast passerad checkpoint. Detta värde adderas till värdet för 

progression upp till senast passerad checkpoint och sparas till en medlemsvariabel för nuvarande 

progression, vilken används som grund för de justeringar AI-directorn gör av en AI-agents 

skicklighetsvärden. 

Alla avstånd beräknas i en rak linje till gällande checkpoint, vilket gör att det som beräknas är 

approximationer för race progression, men så länge som linjerna mellan olika checkpoints inte aviker 

för mycket från banans profil är detta en tillräckligt bra approximation för att fungera i AI-systemet.

3.3.5 Race director

Eftersom vi tänkte basera stora delar av vårt AI system på det som Pure använder så bestämde vi oss 

också för att implementera skicklighetsvärden konceptet. Vi kom fram till att det är primärt två stycken 

olika skicklighetsvärden som varje agent använder sig av, dessa är ”Aggressivness” och 

”MaxSpeedUtilization”. Aggressivness modifierar hur långt ifrån en agent strävar att vara andra spelare 

och agenter, men även också hur tidigt den bestämmer sig för att väja undan från spelare och agenter 

framför sig. MaxSpeedUtilization används för att styra grupperingarna, det vill säga var agenten 

tillhörande en viss grupp bör vara placerad..

Race directorn börjar med att kolla vilken spelare som har hunnit längst, detta används senare för att 

beräkna om agenterna är för långt fram eller inte för den grupp de tillhör. Sedan undersöker den var alla 

agenter befinner sig i förhållande till den spelaren och justerar respektive agents MaxSpeedUtilization 

skicklighetsvärde utifrån resultatet. Är agenten längre fram än den borde vara så minskas dess värde 

lite för att underlätta lite för spelaren att hinna ikapp och tvärt om, om agenten ligger för långt bak från 

var den borde vara så ökar race directorn dess värde lite. Agentens skicklighetsvärde ökas dock inte 

över det maximala skicklighetsvärdet, för det skulle innebära att agenten börjar fuska. När en agents 

skicklighetsvärde ska sättas om så sätts de inte om direkt, utan de läggs i en lista med önskvärd nivå på 

värden, vilket den sedan interpolerar sina nuvarande värden till, det gör att alla förändringar sker mjukt 
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och nästintill obemärkt. Interpoleringstiden kommer att behöva balanseras om (liksom mycket annat 

också) då AI modulen implementeras i det faktiska spelet. Detta eftersom det kan se helt annorlunda ut 

i en annan miljö som faktiskt har bra fungerande fysik jämfört med den enkla fysikmodell som används 

i testmiljön.

3.3.6 AI-agenter

En AI-agent definieras i en klass AiAgent som ärver från en klass Player. I Player finns alla funktioner 

och medlemsvariabler som kan delas med en mänskligt kontrollerad spelare. I prototypen ligger Player 

utanför AI-systemet, eftersom det vid tiden för implementationen inte var klart hur implementationen 

för de mänskligt kontrollerade spelarna skulle se ut. Det var den lösning som gav bäst flexibilitet för att 

implementera systemet in i spelets kod.

AiAgent uppdateringsfunktion

{

 agenten är i luften:

om agent kan göra ett trick:

sätt vilket trick agenten ska göra.

annars:

addera styrkraft från sökning mot waypoint.

addera styrkraft från väjning från hinder.

addera styrkraft från separation från andra spelare. 

om agent kan använda turbo:

sätt att agenten använder turbo.

sätt styrkontrollvärden för fysiksystemet.

}

I sin uppdatering kontrollerar agenten först om den är i luften eller har kontakt med underlaget. Om 

agenten är i luften behövs inga styrkrafter beräknas då agenten inte kan påverka sin hastighet om så är 

fallet. Istället kontrolleras om agenten ska göra ett trick. Vilket trick som väljs beror på höjden över 

underlaget samt vilken skicklighet som agenten har för att göra tricks. 

Om agenten har kontakt med underlaget beräknas och adderas styrkrafter som tar agenten mot gällande 
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waypoint, vilket gör att agenten väjer undan från hinder, och separerar agenten från omkringliggande 

spelare. Den resulterande styrkraften begränsas så att den inte är större än den maximalt tillåtna 

styrkraften. 

Om agenten har tillstånd från AI-directorn, dess turboladdning är full samt att riktning och avstånd till 

gällande waypoint ligger inom satta gränser, kommer agenten att sätta sitt tillstånd till att använda 

turbo. 

Slutligen delas styrkraften upp i en del för lateral kraft och en del för gas/broms. Dessa delar 

normaliseras till intervallet [-1.0, 1.0] och sätt tillsammans med trick- och turbostatus som 

styrkontrollvärden till fysiksystemet.

Alla styrbeteenden (sök-, väjnings- och separationsbeteende) beräknas utefter hur de beskrivs av Craig 

Reynolds i [4]. Väjningsbeteendet görs bara med hänsyn till spelare och agenter, ej andra hinder. För att 

minska antalet spelare som agenten behöver kontrollera mot arbetar agenten i den array där alla spelare 

är sorterade efter race progression och kontrollerar bara mot de som ligger framför agenten inom dess 

upptäcktsavstånd för väjning.

Värden för maxfart, upptäcktsavstånd och separationsradie påverkas av agentens skicklighetsvärden, 

varav vissa kan förändras av AI-directorn under racets gång. 

3.3.7 Övrig funktionalitet

En textparser implementerades för att kunna läsa i data för checkpoints och waypoints. Text parsern 

fungerar så att den tar in en standardvektor (std::vector, bilaga 2) som sedan fylls med tokens (bilaga 

2), sökvägen till filen och ett tecken där den ska dela upp inläst data till tokens. Som standard används 

mellanslag som delningstecken. Tomma linjer och tokens samt linjer som börjar med # ignoreras av 

text parsern. Detta gör att den kan läsa in nästan vilken textfil som helst och dela upp data utefter ett 

specifikt tecken, vilket innebär att layouten på t.ex. waypoint filen kan ändras lite hur som helst. På 

grund av dess uppbyggnad så kan den även läsa in annan data för att t.ex. sätta specifika beteenden på 

olika agenter. Textfilerna är för närvarande utformade så att varje element är separerat med ett 

mellanslag.
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3.4 Testmiljö

För att kunna testa prototypen av AI-systemet skapades en testmiljö med ett grafiskt 

användargränssnitt. Detta för att enkelt kunna ändra inställningar för AI-systemet, samt en enkel grafisk 

representation i 2D av racingbana och fordon. Qt (bilaga 2) användes för användargränssnittet, och 

OpenGL (bilaga 2) för rendering av den grafiska representationen. 

Testmiljön var ett hjälpmedel för att hitta de flesta större buggarna så att de snabbt kunde åtgärdas samt 

göra en grövre balansering av AI:n innan modulen implementeras i spelet.

3.4.1 GUI design

Så många olika saker som möjligt som kan tänkas vara intressant att kunna ändra på i realtid för att 

slippa kompilera om programmet implementerades i GUI:et. Detta för att underlätta avlusning och 

grövre balansering av systemet.

Följande GUI Funktionalitet ingick:

• Skalning av skicklighetsvärden för ”Aggressivness” och ”MaxSpeedUtilization”.

• Justering av separationsavstånd och avstånd för undvikande av hinder.

• Val av svårighetsgrad.

• Antal varv på ett race.

• Start/restart av race.

• Inladdning av förändrad bandata mitt i ett race.

• Pause.

• Distansinställning för grupperna front, förföljare, mitten och bak.

• Avlusningsinformation, visa kollisionsbox för undvikande av hinder, visa separationsavstånd..
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Bild 9. Skärmdump av GUI:et för testmiljön.

3.4.2 Rendering

En enklare rendering av agenterna och banan behövdes för att förenkla avlusning och balansering av 

agenterna och deras beteenden. Det som ritas ut är spelaren, agenterna, waypoints och checkpoints. 

Nästan all data som ska renderas är egentligen utplacerat efter x- och z-axlarna. För att rita ut datat så 

roteras allt upp runt x – axeln så att det blir en top-down vy i 2D istället för en 3D värld. Detta för att 

all data som är i AI systemet ska vara korrekt för ett 3D spel.
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3.4.3 Fysikimplementation

En väldigt enkel fysikimplementation för fordonsmodellen gjordes specifikt för prototypen. Utefter 

styrkontrollvärden för gas/broms och lateral kraft begränsade till intervallet [-1.0, 1.0] beräknas hur stor 

del av maximal gas-/bromskraft och lateral kraft som ska användas. Med de resulterande krafterna 

beräknas vilken acceleration som ska påverka fordonsmodellen. Därefter används Euler-integration för 

att beräkna ny hastighet och position. Endast linjär hastighet beräknas, och hastighetsvektorn används 

sedan som z-axel för att bygga en rotationsmatris för fordonsmodellen.

3.4.4 Styrning av spelarkontrollerat fordon

För att ha en spelare kontrollerad med datorns tangentbord skapades en Human klass, som likt AiAgent 

klassen ärver från Player klassen. På varje uppdateringstick uppdateras hastighet för Human beroende 

på om någon av tangenterna W, A, S, D är nedtryckta. Vid fysikuppdateringen, som är densamma som 

för AI-agenterna, är kontrollvärdet 0 för både gas/broms och lateral kraft. Istället används den hastighet 

som sattes i uppdateringen av Human för att beräkna ny position och rotation. Eftersom Human endast 

är till för att testköra mot AI-agenterna fungerar denna väldigt enkla metod bra trots att den inte ger 

kontroller som vore tillräckligt bra för att använda i ett riktigt spel.

4. Resultat

Resultatet av arbetet är en prototyp av ett AI-system, vilket gör att målet inte uppfylldes fullt ut, då 

implementering till 3DS:n inte är gjord. Dock uppfylldes delmålen då systemet är modulärt och 

generellt nog för att fungera med flera liknande racingspel utan att behöva göra några fundamentala 

ändringar i systemet. Dessutom ger AI:n en bra racingupplevelse i den bemärkelse att det ger spelaren 

en bra kamp där han inte behöver köra ensam under långa delar av racet, utan att en övertydlig 

gummibandseffekt märks.

Systemet är även förberett för att användas med mer än en mänskligt kontrollerad spelare, men är inte 

speltestat med mer än en mänskligt kontrollerad spelare. AI:n kommer dock alltid att anpassa sig till 

den mänskligt kontrollerade spelare som har störst progression.   

En testmiljö med 2D rendering och en enkel fysikimplementation finns för att kunna testa prototypen. I 
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Testmiljön går det att justera skicklighetsvärden för agenterna samt ställa in data för hur många varv 

det skall vara på ett race och visa avlusningsinformation. Det går dessutom att ladda om checkpoint- 

och waypointdata medan ett lopp körs. 

5. Diskussion

Tyvärr tog det nästan en månad innan det gick att börja implementera någon kod för AI-systemet. Detta 

för att Zordix AB hade blivit försenat med att starta produktionen av spelet som AI-systemet skulle 

användas till. Eftersom risken var stor att spelmotorn för spelet inte skulle bli klar till den grad att den 

gick att implementera AI-systemet i, togs produktionsbeslutet att göra en prototyp på PC-plattformen 

istället. Fram tills dessa att implementationen startade pågick efterforsknings- och designfasen. I och 

med att prototypen för AI-systemet blev klart, har författarnas åtagande gentemot Zordix AB uppfyllts 

och examensarbetet kan anses vara avslutat.

Att AI-systemet inte implementerades på målplattformen var inte bra då systemet aldrig gick att prova i 

den miljö som det skulle användas i, och de justeringar som gjordes av AI:n, gjordes för att passa 

testmiljön för prototypen. Även om AI:n ser bra ut när den testas, har prototypen en annan vy än spelet 

och saknar hantering av kollisioner mellan fordon, vilket gör att det inte alls är säkert att det fungerar 

lika bra i den faktiska spelmiljön. 

Eftersom systemet är designat för att vara modulärt. Bör det inte vara några svårigheter att 

implementera det i spelet när tiden för det kommer.

På grund av att det aldrig klargjordes om det skulle vara någon AI i flerspelarläget, är stödet för det i 

AI-systemet väldigt grundläggande, och det lades ingen tid på att testa den funktionaliteten. Att ändra 

vilken spelare som AI:n ska anpassa sig till i ett flerspelarläge går att göra med några få rader kod.

AI-systemet är beroende av hur checkpoints och waypoints är placerade längs banan, vilket ger 

bandesignern ett stor ansvar för att få  agenterna att uppträda på ett speciellt sätt. Detta innebär att det 

förmodligen är svårt att automatisera skapandet av racingbanor om så önskas. Detta kan ses som en 

svaghet med systemet, men var inte en del av kraven för systemet och är inget som påverkar spelen 

som det ska användas i, då banorna i dessa byggs för hand av en designer i en level editor. 

Det hade varit bra om testmiljöns funktionalitet hade utökats lite mer, men då projektets fokus inte låg 
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på den så prioriterades den bort lite. Det var även några saker som prioriterades bort i AI-systemet, t.ex. 

så var tanken att agenterna skulle ladda in deras skicklighetsvärden med mera via en textfil så att det 

fick egna personligheter. Men som det blev nu istället så slumpas deras skicklighetsvärden och viktas 

lite beroende på vilken grupp de tillhör. Som det nämndes tidigare så ändras alla agenters 

skicklighetsvärden och sätts till samma för alla om den ändras ifrån GUI:et. Avstånd för separation och 

undvikande av hinder fungerar också på samma sätt. Detta ser jag dock inte som ett problem då 

agenternas skicklighetsvärden och andra värden inte ändras på det sättet i det riktiga spelet. Denna 

funktionalitet är endast för avlusning och grov balansering av AI-systemet. Hade mer tid funnits, hade 

det ändrats så att förändringarna av skicklighetsvärden istället anpassats efter varje unik agent.

5.1 Miljömässiga, etiska och sociala avväganden

Eftersom det projekt som jag arbetat med är en del av en nöjesprodukt som även barn ska kunna nyttja 

förekommer inget provokativt språk eller provokativa gester i lösningsimplementationen. Inte heller 

fanns några betänkligheter med att titta på koden från Iphone-spelet, då rättigheterna till det tillhör ett 

av de företag som var inblandat i spelprojektet.

Ur ett socialt perspektiv är en bra AI viktig för att öka nöjet hos den som spelar ett spel, och en dålig AI 

kan leda till frustration och ibland även till aggression.    
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Bilaga 2 - Ordlista

AI – Artificiell intelligens, är ett område inom vetenskapen där man försöker simulera riktig intelligens 

hos maskiner och datorapplikationer. Inom spelindustrin används AI främst för att skapa motståndare 

till en spelare, men i vissa fall även inom generering av spelinnehåll såsom terräng.

Agent – En spelentitet som styrs av AI.

Array – En datalista med fast längd.

GUI – Graphical User Interface, ett grafiskt användargränssnitt.

Iphone – En mobiltelefon med touch-screen, utvecklad av det amerikanska företaget Apple.

Nindendo 3DS – En handhållen spelkonsol utvecklad av det japanska företaget Nintendo.

OpenGL– Open Graphics Library, ett ramverk rendering av datorgrafik.

std::vector – En dynamisk array vars längd expanderas automatiskt vid behov.

Qt – Ett plattformsoberoende ramverk för att skapa användargränssnitt. 

Token – Kallas ett objekt som uppstår då en sträng delas in i mindre delar, tokens.
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Bilaga 3 – Utforskade spel

Denna bilaga innehåller en beskrivning över hur AI:n i några av de spel som varit föremål för 

efterforskningar fungerar.

Pure 

Pure är ett racingspel där man kör en ATV i tävling mot andra spelare eller mot AI-kontrollerade 

motståndare. Pure släpptes 2008 för Xbox 360, Playstation 3 och PC och är utvecklat av Black Rock 

Studio. Unikt för Pure är hur AI:n fungerar i spelet. För att undvika en alltför uppenbar 

gummibandseffekt  utvecklade Black Rock Studio tekniken att använda ett race script som styr hur 

AI:n agerar och förändrar sig under ett race.

ThunderWheels

ThunderWheels är ett racingspel från 2009 utvecklat av G-Boot Games där man kör terrängfordon av 

olika typer och storlekar. ThunderWheels har en enkel AI-modell, där agenterna söker mot waypoints 

utsatta på banan och hastighetsanpassning sker utefter vinkelberäkningar av kurvor. Fordonsmodellen i 

ThunderWheels är fysikbaserad och AI:n ger samma input till styrfysiken som spelaren ger med 

tangentbordet. De AI-styrda fordonen har fått lite mer massa än de fordon som spelaren har, men i 

övrigt är det ingen skillnad på AI-kontrollerade och spelarkontrollerade fordon. 

ThunderWheels verkar inte ha något system för att hindra att spelaren blir ensam om den inte är 

tillräckligt bra för att utmana AI-agenterna, då dessa bara verkar sträva efter att ta sig till nästa 

waypoint utan hänsyn till kollisioner eller något annat.

Mario Kart

Mario Kart är en racing franchise från Nintendo med sin början i Super Nintendo Entertainment 

System 1992. I Mario Kart tävlar man mot andra spelare och/eller AI-styrda motståndare. En stor del av 

spelmekaniken är att man kan ta föremål i form av vapen eller som påverkar spelarens förmåga på olika 

sätt. Under efterforskningen av olika AI-lösningar nämndes ofta Mario Kart franchisen i olika 

foruminlägg och recensioner som ett exempel på användande av en tydlig gummibandseffekt för AI:n.
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