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Abstract 
The goal of this master thesis is to show the benefit of using computer games of the type 
First Person Shooter, FPS in the field of military simulations. The main focus in this is 
around a couple of topics. Creating the AI that controls the behaviour of the computer-
controlled characters, the bots. Create an environment where it is possible to supervise the 
bots and also design a framework that enables cooperation between a group of bots, a 
squad. 
 
The result is Total Unreal Studio, TUS, a program where it is possible to add bots to a 
squad, connect them to a game server and inspect what the bots are doing. Several 
maneuvers that could be applied to a squad has been implemented such as room clearing 
where the squad clear a building from eventual enemies, room by room and other different 
attacking strategies. Also it is very easy to create new maneuvres for a squad as effect of 
the design. 
 
As the name of the program indicates, the well-known game Unreal Tournament is used as 
platform for the simulation. But because we use a interface between the game server and 
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TUS, it is possible to switch to any other game and the interface is the only thing that has 
to be modified. To get good situation awareness a lot of node analysis is required, for 
instance calculating good sniping positions, pinch points and advantageous locations from 
where to perform an ambush. 
 
Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete är att påvisa fördelen med att använda datorspel av typen 
FörstaPersonsSpel, FPS, inom militära simuleringar. Huvudinriktningen hos arbetet har 
rört ett flertal ämnen: att skapa det AI som kontrollerar beteendet hos datorkontrollerade 
karaktärer, så kallade botar, skapa en miljö där det är möjligt att övervaka botarna och 
även designa ett ramverk som möjliggör samarbete mellan botar i en grupp. 
 
Resultatet av examensarbetet är Total Unreal Studio, TUS, en applikation där det är 
möjligt att lägga till botar i en grupp, ansluta dem till en spelserver och övervaka deras 
agerande. Flera manövrar för en grupp av botar finns redan implementerade. Ett par av 
dessa är rumsrensning där stridsgruppens uppgift är att rensa en byggnad från eventuella 
fiender rum för rum samt andra attackmanövrar. Designens utseende gör även att det är 
mycket enkelt att lägga till ytterligare manövrar om så önskas. 
 
Som namnet på programmet indikerar används det välkända spelet Unreal Tournament 
som plattform för simuleringarna. Mellan spelet och TUS används gränssnittet Gamebots 
vilket gör det möjligt att byta till vilket spel som helst och det enda som behöver 
modifieras är gränssnittet. För att botarna ska kunna ta riktiga beslut behövs ett sätt att få 
uppfattning om omvärlden. Detta fås genom att analysera de navigeringsnoder som är 
utplacerade. Denna analys kan gå ut på att hitta bra krypskyttenoder eller fördelaktiga 
platser att anlägga bakhåll. 
 

 
 

Nyckelord / Keyword 
FPS, UT, Unreal Tournament, Infiltration, Gamebots, Bot, FörstaPersonsSpel, AI,  
SIB, Strid i bebyggelse, Samarbete 
 
First Person Shooter, Squad tactics, Pathfinding 
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Ordlista 
AAS – Area Awareness System. Alternativ till nodnavigering. Använder sig av 
konvexa områden istället för noder, mellan vilka nåbarhet anges. Inom ett konvext 
område kan alla punkter nås i förflyttning utmed en rak linje. 
 
AI – Artificiell Intelligens. Datorprogram som eftersträvar att uppträda intelligent 
eller mänskligt. 
 
API – Application Programming Interface. Ett gränssnitt en applikation 
tillhandahåller för att förenkla användningen av programmet i andra program. 
 
Bana – Benämningen som används i rapporten på den omvärld som FPS-spelen 
utspelas i. 
 
Bot – Förkortning för Robot. Term som används för datorkontrollerade motståndare i 
FPS-spel. Botars beteende är ofta generellt konstruerat och inte situationsspecifikt, 
jmf NPC. 
 
CGF – Computer Generated Forces. Datorgenererat motstånd i datorspel och  
simuleringar. 
 
Euklidiskt avstånd – Avståndet mellan två punkter som fås genom att färdas i en rak 
linje mellan dem. 
 
FPS – First Person Shooter, se Förstapersonsspel. 
 
Flankera – I militära sammanhang innebär det att omringa en fiende för att få övertag 
i en stridssituation. 
 
Förstapersonsspel – Används som svensk översättning av First person shooter. En 
spelgenre där spelaren iklär sig rollen som en karaktär i spelet och ser utifrån dess 
ögon. 
 
Infiltration – Exempel på en mod (se även total conversion). 
 
IP-adress – Ett unikt nummer för varje dator ansluten till Internet. 
 
Kollisionsradien – Det avstånd som används för att bedöma om en spelare i UT har 
kolliderat med något annat objekt i spelet. 
 
Konvext område – Ett område där två valfria punkter i området alltid kan nås i en rak 
linje. 
 
LAN – Local Area Network. Ett datornätverk som spänner över ett litet område. 
Återfinns ofta på t ex företag och universitet. Överföringshastigheten är ofta hög inom 
LAN. 
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Manhattanväg – Förflyttning som sker sicksack utmed en axel i taget d v s först 
utmed x-axeln och därmed utmed y-axeln eller omvänt. 
 
MFC – Microsoft Foundation Classes. Ett API för att skapa Windowsapplikationer i 
C++. 
 
Mod – Modification. (sve modifiering) Modifikation av ett befintligt spel. Kan vara 
allt från att lägga till ett nytt vapen till att göra om spelet fullständigt, se total 
conversion nedan. 
 
Navigeringsnod – Noder utefter vilka en bot navigerar i en bana. 
 
NPC – Non-player character. En datorstyrd karaktär som oftast inte rör sig lika fritt 
som en bot. NPC:ers beteende är ofta förutbestämt i detalj för vissa situationer. 
 
Nåbar nod – (eng reachable). Direktöversättning från engelska för den egenskap i 
UnrealEd som anger om en nod kan nås från en annan i en direkt förflyttning, d v s 
utan att gå via någon annan nod. 
 
OpenGL – API för att hantera 3D-grafik. 
 
Polygon – De geometriska objekt som bygger upp en 3D-värld. 
 
Skin - Den textur, bild, som läggs på en spelare för att förändra dess utseende. T ex 
att lägga på en bild föreställande en uniform, på en spelare. 
 
Skriptad – Den datorkontrollerade karaktärens beteende är i förhand bestämt för 
situationer som uppkommer. 
 
Spel-AI – Beteendet hos karaktärer i datorspel. I FPS-sammanhang strävar det efter 
att vara så likt mänskligt beteende som möjligt. 
 
Strålföljning – En funktion i spelets 3D-motor för att undersöka om objekt finns i 
utmed en viss riktning. Används för att undersöka synlighet mellan två noder och för 
att undersöka om medspelare finns i den riktning boten ska skjuta. 
  
Textur – En bild som läggs på en yta för att dekorera den. 
 
Total conversion – En mod som är så omfattande att den skulle kunna ses som ett 
eget spel. 
 
Unreal-enheter – (eng unreal units). Den enhet som används för avstånd i banor till 
Unreal Tournament. En Unreal-enhet motsvarar 1,905 cm (3/4 tum). 
 
Waypoint – (sve nod) Se navigeringsnod.



1. Introduktion 
I detta kapitel förklaras vad uppgiften i examensarbetet är. Även en motivering ges till 
examensarbetets nytta samt vilka förkunskapskrav som krävs för att läsaren ska kunna 
ta till sig allt i rapporten. 

1.1. Inledning 
Inom spelindustrin har det under de senare åren skett en explosionsartad utveckling 
när det gäller tredimensionella spel. Anledningen är bl a att prestandan hos 
persondatorer ökat kraftigt vilket medför att grafiken och realismen i spelen blivit 
avsevärt mycket högre. Kvalitetsmässigt har spelen nästintill hunnit ikapp de 
simulatorer som används inom försvarsmakten för att träna olika situationer i en 
datorgenererad omvärld. Försvarets utveckling har inte haft samma raska takt, kanske 
framförallt pga finansiella aspekter, då spelindustrin är ett mycket mer 
inkomstbringande område. 
 
Med anledning av detta vill försvarsmakten därför dra nytta av de möjligheter 
datorspel erbjuder. Några av dessa är: 

• Det finns stora pengar att spara genom att utnyttja befintlig teknologi. 

• Modifierbarheten hos dagens spel är hög. 

• Gränssnitten till spel är intuitiva att använda. 

• Många av dagens officerare och värnpliktiga är uppväxta med, och har vana av 
att använda datorspel. 

1.2. Syfte och målsättning 
En naturlig fråga som uppkommer hos många officerare är varför inte dagens 
kommersiella spel av typen FPS, FörstaPersonsSpel, kan användas för att simulera 
datorgenererade soldater i olika situationer, t ex vid strid i bebyggelse och i 
inomhusmiljöer. 
 
Föreliggande arbete syftar således till att pröva hur väl dagens spel-AI i ett 
förstapersonsspel kan användas för att skapa realistiska och trovärdiga 
datorgenererade motståndare, botar, se kapitel 2.1, för olika stridstekniska situationer. 
Här syftar spel-AI på den programvara som styr botarnas beteende i spelen. Den 
övergripande frågeställningen är alltså hur långt det går att driva användandet av spel-
AI inom försvarsmakten? 
 
Fokus på examensarbetetet är: 
• att få en bot att uppträda på ett realistiskt sätt vid strid i inomhusmiljö. Detta 

innebär att konstruera den AI som bestämmer botens beteende. 
• att utveckla ett gränssnitt för kommunikation mellan en spelserver och ett antal 

botar. 
• att få grupper av botar att samarbeta i olika stridssituationer. 
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En av tankarna är att gränssnittet i princip ska vara det enda som behöver bytas ut om 
utvecklandet av botar ska gå från ett spel till ett annat. Examensarbetet kommer att 
ligga till grund för framtida försvarsprojekt inom området. Projekten kan då utnyttja 
de erfarenheter som kommits fram till. På så sätt undviks mycket av det initiala arbete 
som det innebär att bl a sätta upp en fungerande simuleringsmiljö.  
 
Frågeställningen ovan är av allmänt hållen karaktär, innehållande en mängd olika 
frågeställningar, exempelvis: 

• Vilket spel eller spelplattform av FPS-karaktär är lämplig att använda för den 
här typen av simulering? 

• Vilken eller vilka tekniker finns idag och är de mest lämpliga för det här 
arbetet? 

• Vilka möjligheter finns att utveckla egna gränssnitt mot FPS-spel och vilka 
krav är lämpliga att ställa på dessa typer av gränssnitt? 

1.3. Förkunskapskrav 
För att kunna ta till sig allt innehåll i denna rapport förutsätts allmän kunskap om AI 
och i viss mån datorspel av typen FPS.  
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2. Bakgrund  
För att kunna inhämta informationen i denna rapport är det en fördel att vara bekant 
med vissa grundläggande begrepp. Dessa beskrivs kort i detta kapitel. 

2.1. Bot – allmänt 
Bot kommer från ordet robot och är en term för en datorkontrollerad karaktär i ett 
datorspel. En bot skiljer sig från andra typer av datorkontrollerade karaktärer i spel, 
(NPC) genom att de konstrueras att efterlikna mänskliga spelares beteende. De har 
konstruerats för att kunna ersätta mänskliga med- eller motståndare. Andra 
datormotståndare däremot är konstruerad för att vara del i spelets handling. Det är 
därför vanligt att beteendet hos dessa är skriptat, d v s förutbestämt i varje situation. 
De har inte heller lika stor frihet när det gäller var i omvärlden den får röra sig, medan 
en bot konstrueras för att kunna röra sig i hela världen, oavsett utseende. Botar strävar 
efter att vara mer flexibla än andra datorkontrollerade motståndare. En naturlig 
uppdelning i hur botar tillverkas är klientbotar och serverbotar. Nedan klargörs 
skillnaderna mellan dem. [Botintro] 

2.1.1. Klientbot 
En bot kan konstrueras enligt två olika principer. Den första är som en sk klientbot. 
Det innebär att boten körs helt fristående från spelservern, oftast på en annan dator än 
den servern körs på. Klientboten ansluter sedan via Internet eller ett LAN till servern. 
En klientbot har inte tillgång till all lågnivåinformation i spelet, såsom position för 
spelare som inte syns eller hörs av boten. Vilken information som är tillgänglig för 
klientbotarna bestäms av serverns gränssnitt.  
 
En klientbot har vanligtvis endast tillgång till samma begränsade information som 
mänskliga spelare. Det kan därför vara lättare att konstruera en bot än en NPC med 
mer realistiskt beteendemönster. Dessvärre kan detta faktum också vara till nackdel 
om tillgången till information från spelet inte är tillräcklig. Det är därför viktigt att 
informationen som erhålls från spelet täcker botens behov för ändamålet eller att det 
är möjligt att som programmerare själv modifiera vilken information som boten får 
tillgång till. 

2.1.2. Serverbot 
Den andra principen att konstruera en bot efter, är som serverbot. Skillnaden är som 
namnet antyder att en serverbot körs på samma dator som spelservern. Det som 
framförallt skiljer en serverbot från en klientbot är att boten får tillgång till all 
information i spelet. Detta är både på gott och ont. Det positiva är att boten får 
tillgång till data som t ex mer detaljerad information om banan vilket förenklar botens 
förflyttning. Det är upp till programmeraren av boten själv att bestämma vilken 
information boten ska få tillgång till, istället för att begränsningen ska ligga i vad 
servern skickar ut. Det som kan vara negativt med att ha tillgång till all information är 
att boten kan veta saker som den inte bör veta om, för att framstå så realistisk som 
möjligt. T ex sänks realismen hos en bot om den kan se dig och andra spelare genom 
väggar och på så sätt veta vart du dyker upp. Det är inte roligt eller särskilt 
imponerande ur en AI-aspekt att en motståndare alltid skjuter dig innan du ens hinner 
se eller höra den.  
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2.2. FPS-spel 
FPS-spel, som kan översättas till förstapersons spel är en spelgenre där spelaren iklär 
sig rollen som en karaktär i spelet och ser omvärlden utifrån dennes ögon. Exempel på 
FPS-spel som nått stor popularitet de senaste åren är Unreal Tournament, Quake och 
Half Life. Uppgiften i dessa spel går ofta ut på att leta rätt på och bekämpa andra 
spelare. Det finns olika sorters spelformer i dessa spel där uppgifterna skiljer sig lite 
åt. Det finns dels mer individuella spelformer där det gäller att bekämpa så många 
andra spelare som möjligt och själv försöka hålla sig vid liv. Ur ett militärtekniskt 
perspektiv är detta inte så intressant då det inte är en särskilt realistisk stridsteknik. 
Det finns därför även spelformer där det går ut på att strida som en armé där uppgifter 
med fördel löses med samarbete i grupp. 

2.2.1. Quake II - 1997 
Ett av de spel som nått oerhört stor popularitet i datorspelsvärlden är Quake II, Q2. 
Det stod klart 1997 och är utvecklat av Id Software. Spelet levererades inte med några 
botar men goda möjligheter finns att konstruera egna. Det pågick inte någon 
professionell utveckling av botar för FPS-spel vid denna tid. De botar som 
utvecklades till Q2, den närmsta tiden efter spelet kom ut, var därför konstruerade av 
privatpersoner med brinnande intresse.  
 
En av fördelarna med Q2 är att hela källkoden till spelet släpptes fritt för något år 
sedan. Vem som helst kan därför ladda ner och använda källkoden. [Id] 

2.2.2. Half-Life - 1998 
Half-Life stod klart 1998. Detta spel var det första där datorkaraktärerna i spelet 
samarbetade, dels med varandra men även med mänskliga spelare. När de 
datorkontrollerade motståndarna samarbetar kan de t ex omringa en motståndare för 
att effektivt bekämpa den.  
 
Andra fascinerande detaljer hos de datorkontrollerade motståndarna i Half-Life var att 
de ibland slutar att strida om de är skadade eller är underlägsna. Istället kan de dra sig 
tillbaka till sina egna eller försöka undvika en attack. De kan även kasta granater mot 
dig och skriker då också ”Fire in the hole” för att poängtera detta. Sådana små detaljer 
gjorde att AI:n var olik allt annat som setts i FPS-spel tidigare. [Sierra] 

2.2.3. Unreal Tournament - 1999 
Unreal Tournament, UT släpptes 1999 av Epic Games och nådde genast stor 
popularitet. Detta berodde bl a på robust nätverkshantering, botarna som levererades 
med spelet var en utmaning att besegra och grafiken i spelet var imponerande med 
dåtidens mått mätt. Dessutom är öppenheten i arkitekturen hos UT hög. Detta 
underlättar för dem som vill t ex skapa egna botar till spelet. Föregångaren till UT, 
Unreal (1998), var dessutom det första spelet som levererades med färdiga botar.  
 
Visserligen var botarna som levererades med UT väldigt avancerade när spelet kom ut 
på marknaden men det finns många AI-tekniker, såsom t ex samarbete mellan 
botarna, som inte fungerade så bra. Detta gör att det ändå finns utrymme att skapa 
egna botar till spelet. [Epic] 
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En annan fördel med UT är att det med spelet levereras ett verktyg, UnrealEd se 
kapitel 2.4.3, för att konstruera egna banor till spelet. 
  

2.2.4. Quake III Arena - 1999 
Quake III Arena, Q3 är uppföljaren till Q2 och är även det konstruerat av Id Software. 
Erfarenheterna av botkonstruktion från tidigare spel börjar nu visa sig bland spelen 
som släpps. Det var vid det här laget svårt att som amatör skapa botar som är bättre på 
att strida, jämfört med botarna som levereras med spelen. Att besegra Q3:s botar är 
därför en stor utmaning då deras individuella färdigheter är mycket goda. Botarna kan 
till viss del förutsätta vad du som motståndare kommer att göra i vissa situationer.  
T ex, om du jagar en bot som springer igenom en dörröppning skjuter ibland boten en 
raket mot dörröppningen, precis efter att boten passerat genom den. Detta eftersom 
den gissar att du kommer springande genom samma dörröppning, strax efter. [Id] 

2.2.5. UT2003 - 2002 
I skrivandets stund har även en uppföljare till UT släppts, UT2003. Det kom ut i 
butikerna under 2002 och förutspås bli en minst lika stor succé som föregångaren. 
Även här har mycket energi lagts på en robust spelmotor och att ge goda möjligheter 
att utveckla botar. Grafiken i spelet är också bättre än något annat FPS-spel på 
marknaden.  
 
Liksom i Q3 är botarna i UT2003 mycket avancerade. Deras färdigheter har förfinats 
ytterligare från UT. Nytt är att AI:t är ordnat i ett hierarkiskt system. Det är indelat i 
AI för lag (eng teams) och grupper (squads). Varje lag består av en eller flera grupper 
som i sin tur består av en eller flera botar. Denna indelning används för att göra det 
enklare att lägga till olika attack- och försvarsstrategier för grupper av botar. 
 
Förutom bankonstruktionsprogrammet UnrealEd, se kapitel 2.4.3, som även följde 
med föregångaren UT, skickas nu fler applikationer med spelet så som ritprogram för 
att konstruera skins till karaktärer samt program för att styra fysiken hos spelaren. 
Detta är något som är nydanande för FPS-spel. Tidigare har på sin höjd verktyg för att 
skapa banor följt med spelen. [Epic] 

2.3. Mod 
Många av dagens spel tillhandahåller möjligheten att modifiera spelets utseende och 
uppträdande. En sådan modifikation av spel kallas mod, från engelskans modification. 
Vem som helst kan konstruera en mod för ett spel som använder sig av en arkitektur 
som möjliggör detta. Filosofin bakom mods är enligt speltillverkarna att det är fritt för 
vem som helst att skapa och distribuera en mod. Eftersom en mod kräver det 
ursprungliga spelet för att kunna köras får speltillverkarna ändå in pengar om någon 
vill testa en fritt distribuerad mod.  
 
Att det går att modifiera ett spel innebär däremot inte att det ger tillgång till alla 
funktioner som spelmotorn innehåller. Funktionalitet som anses vara 
företagshemligheter såsom avancerad hantering av grafik och liknande hålls hemligt. 
Istället tillhandahålls information om hur denna funktionaliteten används och inte hur 
den är konstruerad. 
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När modkonstruktörerna skapar en mod kan de välja att förändra spelet i varierande 
utsträckning.  De kan inrikta sig på att modifiera olika egenskaper hos spelen. En 
variant är att ändra utseendet. Det innebär att det visuella modifieras, d v s hur 
spelarna, banor och vapen ser ut. Vanligt är att spel omarbetas så de får ett visst 
enhetligt utseende, exempelvis att alla uniformer och vapen får ett utseende som var 
typiskt för andra världskriget. 
 
En annan sak som kan modifieras är fysiken i spelet, d v s hur vapen fungerar eller 
hur spelarna rör sig t ex. Om utseendet hos vapnen ändras för att återspegla t ex andra 
världskriget så bör också vapnen uppträda som motsvarande vapen gjorde under andra 
världskriget. [Mod science, 2002] 

2.3.1. Total conversion 
Hur mycket som modifieras av de två ovan nämnda egenskaper skiljer sig från mod 
till mod. I vissa modar har så mycket ändrats från det ursprungliga spelet att det kan 
ses som ett helt eget spel, en s k total conversion, även om det i grund och botten är 
samma som det ursprungliga. Vissa av dessa total conversions har till och med nått 
större popularitet än det spel de modifierat. För att nämna någon finns det en mod av 
spelet Half Life som heter Counterstrike, [CS]. 
 
Infiltration är ett annat exempel på en total conversion [Infiltration]. Det spel som 
ligger till grund för den är Unreal Tournament, UT. Infiltration är skapad för att vara 
mer verklighetstroget jämfört med standardutförandet av UT, som innehåller 
övernaturliga motståndare och liknande. Infiltration är inte bara verklighetstroget till 
utseendet, utan även när det gäller egenskaper hos vapen och spelares rörelser. Här 
har stor vikt lagts på att de ska vara så realistiska som möjligt, ur ett militärtekniskt 
perspektiv. T ex är vapnen i Infiltration kopior av vapen som finns i verkligheten och 
har bl a rekyl och måste laddas om. Förflyttningen i omvärlden är dessutom i ett 
tempo som förefaller mer naturligt än i vanliga UT. Infiltration är som de flesta andra 
modar gratis att ladda ner men kräver att UT finns installerat för att det ska fungera. 

2.4. Navigering 
En av de största utmaningarna vid skapandet av botar till ett FPS-spel är att få dem att 
röra sig obehindrat i omvärlden på ett naturligt sätt. Att få boten att undvika statiska 
hinder kan vara nog så svårt och i en spelsituation där medspelare, fiender och andra 
dynamiska objekt dessutom kan blockera vägen, blir uppgiften ännu mer komplex. 

2.4.1. Noder 
I och med att det inte finns något diskret rutnät i dessa typer av spel får den som 
konstruerar banan till spelet, se kapitel 2.4.3, själv skapa dessa typer av distinkta 
punkter så boten har något att orientera sig efter. Dessa punkter kallas noder (eng 
Waypoints). Bågarna som går mellan dessa noder skapar ett nätverk som boten kan 
följa. För en djupare genomgång av noder se kapitel 4.  
 
Fördelar med navigering efter noder är t ex att det är kostnadseffektivt att utföra 
beräkningar på dem, då antalet noder på en bana är begränsat. 
 
Det finns dock en hel del nackdelar med att navigera efter noder.  
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• Botarna får lätt ett ryckigt rörelsemönster då de måste följa de raka bågarna 
som går mellan noderna.  

• Då få noder är utplacerade i en omvärld kan oönskade omvägar uppstå. 

• Det är svårt att placera ut noder på ett effektivt sätt i svårtillgänglig terräng. 

Spel som använder sig av noder är t ex Q2, Half-Life, UT och UT2003. 

2.4.2. Alternativ 
På grund av ovan nämnda nackdelar har alternativ till noder tagits fram under senare 
år. Den teknik som används av fler och fler FPS-spel under den senaste tiden är något 
som kallas AAS, Area Awareness System, [van Waveren, 2001]. Det går ut på att 
istället för att förflytta sig mellan noder ta fram konvexa områden, mellan vilka boten 
kan röra sig. 
 
Fördelar med AAS är bl a: 

• Mellan två valfria punkter inom ett konvext område går det alltid att förflytta 
sig i en rak linje. 

• Dessa konvexa områden tas fram automatiskt från geometrin i banorna, alltså 
krävs ingen manuell nodutplacering. 

En nackdel med AAS är att förbearbetningen av banorna kan vara tidskrävande. Detta 
utförs däremot bara en gång för varje bana och sparas sedan på fil. 
 
Då AAS är relativt nytt har inte alla anammat tekniken än men antalet spel som 
använder sig av AAS ökar hela tiden. För utförligare redogörelse av AAS hänvisas 
läsaren till [van Waveren, 2001]. 
 
Exempel på ett spel som använder AAS är Q3. 

2.4.3. Bankonstruktion 
Med Unreal Tournament följer ett verktyg, UnrealEd, som används för att bygga de 
banor som används i spelet. Programmet innehåller ett antal vyer i vilka det går att 
välja att visa banan ur olika vinklar och visningslägen, se Figur1. I de olika vyerna 
byggs geometrin för banan upp. Det går ut på att placera ut väggar, föremål, ljuskällor 
mm. Varje föremål dekoreras även med texturer. Det går även att se förhandsvisning 
av banan i en vy för att se hur banan ser ut i 3D med texturer och allt.  
 
Från UnrealEd läggs även alla navigeringsnoder ut och det nät som sammanbinder 
noderna genereras. Noderna kan sedan flyttas så det går att se om nätet av noder och 
bågar som botarna navigerar efter täcker alla delar av banan som boten behöver nå. 
 
UnrealEd använder sig av ett binärt filformat för att spara den bana som skapats. 
Eftersom filen sparas binärt går den inte att utläsa någon väsentlig information från 
den för en människa. Däremot finns det möjlighet att i UnrealEd exportera banor till 
ett textuellt format. I filen finns bl a en lista över alla polygoner som den konstruerade 
omvärlden består av. Dessutom finns information om alla noder som placerats ut. För 
varje nod finns det information om vilka bågar som går ut från noden mm. Om en 
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klientbot ska kunna fungera på ett realistiskt sätt är det nästan en förutsättning att en 
sådan fil finns, detta för att kunna utföra förbearbetning av banan, exempelvis ta fram 
strategiska noder. 
 
UnrealEd är väldigt enkelt att använda när användaren fått grepp om hur programmets 
funktioner används. Då går det väldigt fort att skapa banor. Det finns dessutom många 
banor till UT tillgängliga att ladda hem från Internet. Detta är en mycket användbar 
källa för att se vilka tekniker andra bankonstruktörer använt sig av. I Figur1 nedan ses 
en bana från fyra olika vyer. De två översta och den nere till höger visar en trådmodell 
av banan medan den nere till vänster visar en 3D-modell av samma bana. 
 
 

 
Figur1: Skärmdump från UnrealEd. 

Tyvärr finns det vissa begränsningar i UnrealEd, framförallt när det gäller 
genereringen av det nät av bågar som sammanbinder noderna. Det finns inte möjlighet 
att påverka hur UnrealEd skapar bågar mellan de noder som placerats ut. Det vore t ex 
bra att kunna bestämma hur lång en båge maximalt får vara. Som det är nu skapas 
bågar som blir överflödiga i och med att det i vissa fall går att byta ut en lång båge 
mot två andra, som innebär en förflyttning till samma slutnod, ungefär lika fort, se 
Figur 2. 
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Figur 2: Exempel på onödiga bågar som UnrealEd skapar. 

Bågen mellan nod A och C är i många fall inte nödvändig. Det är många gånger 
tillräckligt snabb väg att gå vägen via B för att komma till C. Hade det varit möjligt 
att bestämma hur båggenereringen går till hade det gått att undvika sådana bågar1. 
 
UnrealEd kan automatiskt placera ut noder på en konstruerad bana. Denna funktion är 
dessvärre ytterst bristfällig. De resultat vi sett prov på har inte varit tillfredställande då 
de inte ens täckt väsentliga delar av banan. 

                                                 
1 I den version av UnrealEd som följer med UT2003 finns det möjlighet att styra genereringen av dessa 
bågar. 

C

B
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3. Metod 
I detta kapitel tar vi upp vilka beslut som fattades i början av projektet samt den 
grundläggande designstrategi vi använt oss av. 

3.1. Val av bottyp och plattform 
Det första beslutet som vi tog var att konstruera en klientbot. Beslutet grundar sig på 
följande punkter: 

• Klientbotlösningen medför att boten kan göras mer fristående från spelet då 
endast gränssnittet behöver bytas vid byte av spelplattform. 

• Testning och avlusning blir lättare med klientbotlösningen, då fristående 
programvara, såsom TUS enklare kan konstrueras, se kapitel 3.2. 

• Då boten består av ett fristående program kan mer funktionalitet läggas till för 
att styra boten via ett grafiskt gränssnitt. 

• Eftersom boten kan köras på en egen dator kan större processorkraft utnyttjas 
av boten om behovet finns. 

Efter att beslutet att göra en klientbot fattats utvärderades de olika alternativen av 
spelplattformer. Valet föll till sist på Unreal Tournament, UT, med moden Infiltration, 
se kapitel 2.2.3 samt andra stycket i kapitel 2.3.1. De viktigaste anledningarna till att 
vi valt UT som plattform är:  

• Det finns ett befintligt gränssnitt, Gamebots, till UT-servern att bygga vidare 
på [Gamebots]. 

• Det finns en stor subkultur kring UT och med den följer mycket erfarenheter 
att ta del av. 

• Det finns många färdiga modar och banor, tillgängliga på Internet, att använda 
sig av. 

• UT-spelmotorn har en öppen arkitektur. 

• Med spelet följer ett verktyg för att konstruera banor. 

• Moden Infiltration till UT är mycket väl lämpad för vår uppgift. 

• Vi var medvetna om att uppföljaren, UT2003, var på gång. Att vidareutveckla 
mot detta spel är därför ytterligare något som talar för att använda UT. 

 
Vi har övervägt att använda andra spel än UT. Anledningen till att Quake II inte valts 
beror främst på att det är ett relativt gammalt spel vilket innebär att utvecklingen av 
botar till detta så gott som avstannat. Av samma anledning valde vi att inte använda 
oss av spelet Half-Life. 
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Quake III lanserades ungefär samtidigt som UT och bygger på snarlik teknik. 
Eftersom varken något färdigutvecklat gränssnitt för kommunikation med en Quake 
III-server eller någon dokumentation för att konstruera serverbotar hittades, 
avfärdades detta alternativ. 
 
UT2003 fanns inte tillgängligt när projektet började så det var i det skedet inget 
tänkbart alternativ.  

3.2. Total Unreal Studio 
Då plattform och bottyp valts beslutades att projektet skulle utvecklas som en C++ 
baserade applikation med namnet Total Unreal Studio, TUS. TUS är tänkt att vara en 
applikation som klarar av att köra flera botar samtidigt i grupp eller enskilt mot en 
eller flera servrar. En av svårigheterna med att utveckla AI för botar är verifieringen, 
d v s att det som implementerats verkligen får boten att uppträda som det var tänkt. 
Det huvudsakliga syftet med att utveckla TUS var därför att underlätta dessa två bitar. 
TUS visade sig bli ett nav i detta projekt då det inte kunnat genomföras utan ett sådant 
verktyg. 

Figur 3: Övergripande arkitektur. 

 

3.2.1. Gränssnitt 
TUS innehåller ett grafiskt gränssnitt baserat på MFC och OpenGL. Detta för att 
underlätta utveckling och handhavande av botar, se Figur 4.  

Nätverk 

Total Unreal Studio 
 
 
 

Bot 1 Bot 2 

Spelserver 

Grupp av 
botar 
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Figur 4: Total Unreal Studio. 

Gränssnittet är baserat på fyra delar: 

1. Trädvy – Längst till vänster i finns en trädvy med de botar som skapats. För 
varje bot går det att dubbelklicka på dess namn och få upp diverse 
grundinställningar för boten, såsom namn, IP-adress för servern den ska 
ansluta till osv.  

2. Display - Till höger om trädvyn ses OpenGL-displayen för den bot eller grupp 
av botar som är markerad i trädvyn. Här ses en grafisk modell av banan som 
körs på den server boten eller gruppen av botar är ansluten till. Dessutom ritas 
alla noder, botar samt eventuella motståndare eller medspelare ut.  

3. Verktyg – Längst till höger i programmet finns en kontrollpanel för att styra 
vad som ska ritas i displayfönstret. Det går t ex att välja om noder ska vara 
synliga eller om färgkodningen för olika nodegenskaper, se kapitel 4.2, ska 
vara aktiverad. 

4. Textkonsoll – Detta fönster används för att underlätta avlusning och feedback 
till användaren. 

Detta är utseendet som programmet har när det startas men de olika delarna i 
programmet är flyttbara, så det går att ändra utseendet som användaren själv önskar. 
 

3.3. Moduler 
För att strukturera botens beståndsdelar har vi valt att dela upp projektet i moduler.  
Total Unreal Studio är uppbyggt kring följande moduler: 
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• SquadModule - Hanterar grupper av botar samt deras manövrar, se kapitel 
7.2. 

• HelpModule - Innehåller hjälpfunktioner för olika ändamål, feedback mm. 

• MainModule - Hanterar alla instanser av botar och grupper av botar. 

• AgentModule - Innehåller agenter för en enskild bots beteende. 

• MathModule - Hanterar beräkningar med vektorer, kollisionshantering samt 
omvandling mellan olika avstånds- och vinkelenheter. 

• MapModule - Ansvarar för att banan laddas in samt att alla nödvändiga 
förberäkningar utförs. Här lagras även alla navigeringsnoder. 

• GUIModule - Hanterar det grafiska gränssnittet. 

• MessageModule - Ansvarar för kommunikationen mot en spelserver. Här 
ligger också funktionalitet för att tolka de meddelanden som skickas. 

3.4. Meddelandehantering 
Varje bot i TUS har en egen anslutning mot spelservern och en egen 
meddelandehantering som tas omhand av MessageModule. Spelservern skickar ut 
meddelanden kontinuerligt. Detta sker med sådan frekvens att denna modul placerats i 
en egen tråd. Dels för att inte gå miste om något meddelande på klientsidan, dels för 
att inte ta all processortid i och med att meddelandena måste hämtas kontinuerligt. 
Meddelanden som tas emot från servern tolkas och all data placeras i olika 
datastrukturer. Efter synkronisering med MessageModule hämtar boten information 
från de tolkade datastrukturerna och använder den som grund för olika beslut. De 
meddelanden som boten tar emot kan vara information om boten själv såsom sin 
position, förflyttningshastighet och vilket lag den tillhör. Den får även information 
som rör dess omgivning t ex vilka andra spelare boten ser, om någon annan spelare 
dött eller om det skott boten nyss avfyrade träffade målet.  
 
När det gäller den omvända kommunikationen finns funktionalitet i MessageModule 
för att styra botens rörelse och beteende på servern. Detta sker genom att skicka 
direktiv till spelservern m h a meddelanden som anger vad boten ska utföra. Dessa 
meddelanden kan t ex vara att boten ska vrida eller förflytta sig till angiven position, 
skjuta mot spelare eller position. En fullständig genomgång av de meddelande som 
skickas från servern samt de kommandon som kan skickas till servern finns på 
Gamebots hemsida [Gamebots]. 
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Figur 5: Översiktlig bild av hur meddelandehanteringen fungerar. 

3.5. Förbearbetning 
I MapModule ligger funktionalitet för att förbearbeta en bana. I förbearbetningssteget 
beräknas dels allmänna egenskaper såsom bra krypskyttepositioner och 
bakhållspositioner fram men även mer situationsrelaterade egenskaper. Dessa kan 
vara dörrar och skjutplattformspositioner som används vid rumsrensningsförfarandet, 
se kapitel 4.3. I denna modul bygger vi dessutom upp en datastruktur innehållandes 
banans alla rum. Förbearbetning av en bana är i princip ett måste för att en klientbot 
ska kunna navigera och kunna fatta taktiska beslut. För att beskriva de olika delarna i 
förbearbetningen som utförs på banan, krävs en del teori. Därför hänvisas läsaren till 
kapitel • där detta belyses grundligt. 

TUS MessageModule 
(separat tråd) 

Parser

Spelserver 

Bot

Nätverk

Synkroniserad kommunikation
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4. Nodteori 
I kapitel 4.2 tas det upp allmän teori kring noder och egenskaper de kan besitta, som 
är intressanta i FPS-sammanhang. Vidare i kapitel 4.3 tas lite mer projektspecifika 
nodtyper upp i korta drag.  

4.1. Utplacering 
Det finns olika sätt att placera ut noder på en bana. Det vanligaste är att den som 
bygger banan även ansvarar för att placerar ut dem. Det går inte att placera ut dem på 
måfå för att boten ska kunna röra sig obehindrat. Ett annat sätt att placera ut noderna 
på är att släppa lös boten utan vetskap om dess omgivning och sen låta den planlöst 
irra omkring. Boten kan då ”placera ut” navigeringsnoder under tiden den går runt. 
Det kan liknas med någon som går i skogen och släpper ut saker efter sig, för att 
sedan ska hitta tillbaka samma väg. Detta fungerar dessvärre inte alltid 
tillfredställande. Ofta missar boten att placera ut navigeringsnoder i svårtillgängliga 
utrymmen, exempelvis hörn. Det är inte heller alltid möjligt att släppa ut boten innan 
själva striden börjar för att bygga upp detta nät av navigeringsnoder. 
 
I detta projekt har vi använt oss av tekniken att placera ut noderna manuellt. Att 
placera ut navigeringsnoderna förutsätter viss kunskap om hur boten rör sig. Om inte 
noderna ligger på ett effektivt sätt kan boten få problem att förflytta sig på ett 
realistiskt sätt. Noder bör t ex inte ligga så att bågen mellan två noder, vid ett hörn, 
går för nära väggen. Då föreligger det risk att boten fastnar när den försöker runda 
hörnet. Utöver grundläggande positioneringsprinciper finns det också mer 
stridstekniska aspekter att ha i åtanke. Det kan t ex vara att det finns många noder från 
vilka botar kan sitta i bakhåll eller sitta som krypskytt. 

4.1.1. Nodtäthet 
Hur tätt och med vilken struktur navigeringsnoderna placeras ut är också väldigt 
avgörande för hur botens förflyttningar ser ut. Det är därför viktigt att tänka på en del 
saker när de placeras ut på en bana. Nedan följer några tumregler som kan vara bra att 
tänka på vid nodutplacering. Dessa bygger på erfarenheter vi själva dragit vid 
utvecklandet av TUS. 

- Placera inte noderna för tätt. 

Om noderna läggs ut för tätt är det, i UT, risk att boten blir förvirrad och fastnar 
mellan en grupp av noder. Detta beror på att en bot kan anses befinna sig på två eller 
flera noder samtidigt om de ligger för tätt.  

- Placera inte noderna för glest. 

Om noderna placeras för långt ifrån varandra tar det väldigt lång tid för boten att ta 
sig från en nod till den andra. Mycket kan inträffa under förflyttningen mellan två 
noder. Det är därför bra om boten har nära till närmsta nod efter den t ex följt efter en 
fiende och ska fortsätta avsöka rummen, gåendes utefter noderna. Botens förflyttning 
kan dessutom bli väldigt kantig om det finns få noder att följa. 
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- Undvik att placera noderna i ett regelbundet rutnät om naturlig förflyttning 
hos boten är viktig. 

För att ännu mer komma ifrån det kantiga rörelsemönstret hos boten bör noderna inte 
läggas ut i ett regelbundet rutnät utan placeras mer slumpmässigt vilket ger sken av att 
boten rör sig mer fritt. 
 
Som synes är det svårt att säga exakt hur noder ska placeras ut på en bana för att boten 
ska kunna navigera på ett bra sätt. Det enda sättet att vara helt säker på att det 
fungerar är att iaktta en bot som använder de noder som placerats ut.  

4.2. Nodegenskaper 
När det kommer till botens förflyttning från en punkt till en annan på banan, finns det 
väldigt många strategier. För att få boten att prioritera vissa typer av vägar  
t ex låg exponering för fiender eller bra uppsyn över stora delar av banan har vi 
inriktat oss på att analysera egenskaper och förhållande hos de noder som boten 
navigerar efter. För att visa hur starka dessa egenskaper är hos en viss nod, har varje 
nod fått en vikt för varje egenskap associerad till sig. Dessa vikter åskådliggörs 
genom att noderna färgkodas. Vi färgkodar noderna genom att ge noder med ett högt 
värde för en viss egenskap, en mörkare gråton, än en som har ett lågt värde. 
Färgskalan går från vitt, som alltså motsvarar lägsta möjliga värde, till svart som 
motsvarar det högsta. 
 
För att en nodegenskap inte ska få ett okontrollerbart stort inflytande begränsar vi och 
normaliserar egenskapernas värde. För varje egenskap anger vi inom vilket intervall 
ett värde får ligga m h a ett maximum- och ett minimivärde. Om en egenskap får ett 
värde som ligger utanför huggs det av så att det hamnar på en intervallgräns. Ett 
exempel rörande avstånd kan vara att om en nod ligger bortom den maximala 
distansen antas den vara lokaliserad på detta maxavstånd. När sedan värdet ligger 
inom intervallet normaliseras det för att få ett enhetligt sätt att behandla olika 
egenskaper, oavsett om det handlar om avstånd, vinklar eller något annat.  
 
När vi normaliserar värdet för egenskapen ser vi till att det hamnar mellan värdet 0 
och 1. Detta gör vi genom att ta fram hur procentuellt stor del av intervallet värdet 
motsvarar. Därefter är värdet begränsat och normaliserat.  
 
När värdet nu är begränsat och normaliserat används ett tredje värde som anges för 
varje egenskap. Detta är en vikt som anger hur stort inflytandet egenskapen ska ha på 
botens beteende. Exempel på egenskaper kan vara hur aggressiv boten ska vara, hur 
högt boten ska prioritera att ha nära till skydd eller att hur viktigt det är att hålla sig på 
ett långt avstånd från fienden. Denna vikt används för att multiplicera med det värde 
för egenskapen som nyss beräknats fram inom intervallet 0 och 1. 

4.2.1. Fokus 
Den första typen av egenskap av de vi tagit i beaktande är fokus, [Lidén, 2001]. Det är 
en vikt som beskriver hur god uppsikten är i en riktning i en viss nod samt hur starkt 
skyddet är i angränsande riktningar. Konkret innebär det förhållande mellan hur 
många noder som ses i en riktning, inom ett gradintervall, jämfört med antalet noder 
som är finns i angränsande intervall, som är utanför synfältet. Låt oss säga att boten 
har ett synfält (eng fov, field of view) som är 90 grader.  
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Fokus(n,r)= 

Fokus(n, norr)= 

Fokus från en punkt i vinkelintervallet i riktningen r för nod n, beräknas enligt 
formeln:  
 

    3*antal noder i r + 1*antal noder i (r-90°) + 1*antal noder i (r+90°) 
antal noder inom alla andra intervall 

 
 

 
 

Figur 6: Illustration av en bots synfält, samt vikter för fokusberäkning där Sx anger 
antalet noder i varje sektor x. 

Boten befinner sig i nod n, se vänster cirkel i Figur 6. Nod n är lokaliserad i mitten av 
cirkeln. Boten tittar norrut och ser fyra noder och det ligger två noder i intervallet i 
väster och en nod i intervallet i öster. Då beräknas fokus som följer: 
 
 3*4 + 1*2 + 1*1 

1 
 

I detta exemplet har fyra olika vinkelsektorer använts i beräkningen av fokus. Ofta är 
det en nackdel att använda för få vinkelsektorer för att få ett användbart fokusvärde. 
Kontentan blir att noder som ligger långt ut i pereferiseendet viktas lika starkt som de 
rakt framför boten, trots att uppsikten över dem egentligen inte är så god. 
 
I vår implementation använder vi oss av åtta vinkelsektorer. I exemplet ovan 
användes fyra sektorer av pedagogiska skäl. Det blir inte mer komplicerat att använda 
åtta i beräkningarna men det blir rörigare att skriva ut beräkningarna. Vi har genom 
ett flertal testkörningar kommit fram till att åtta sektorer verkar vara lämpligt. Det ger 
bra balans mellan relevanta fokusvärden och rimlig beräkningskomplexitet. När åtta 
vinkelsektorer används istället för fyra beaktas antalet noder inom de sektorer som 
ligger +45 och –45 grader, från den aktuella riktningen.  
 
Om det inte finns några noder inom de intervall som inte viktas (nämnaren blir 0 i 
fokusformeln) sätts fokusvärdet till dess maximala värde.  

4.2.2. Synlighetsmått 
För att kunna utföra många beräkningar, t ex taktisk vägsökning, behövs ett mått på 
hur synlig en nod är i olika riktningar. Detta kan givetvis göras genom att utföra en 
rad strålföljningar i geometrin mellan noder som kan tänkas vara synliga från 

3 * S1

1 * S3 1 * S2

0 * S4 
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utgångsnoden. För att slippa upprepa denna tidskrävande process utförs detta endast i 
förberäkningssteget och lagras då på följande sätt.  
 

Figur 7: Nodens synlighet i åtta riktningar med tre olika avståndsintervall för varje 
riktning. 

Varje nod har synlighetsmått i åtta riktningar, se Figur 7. Vi valde åtta riktningar efter 
experimentering. Det är bra att ha så få intervall som möjligt för minimal 
beräkningskomplexitet.  Det går att lösa med fyra intervall men det resulterade i att 
skillnaden mellan de olika värdena på synlighetsmåtten blev för grova. För varje 
riktning finns tre olika avståndsintervall som innehåller antalet noder i sektorn som 
kan se den aktuella noden. Även här har vi kommit fram till precis tre intervall genom 
att experimentera oss fram. För att sedan få ett mått på hur synlig en nod är från en 
position beräknas först vilken riktning som ska beaktas och därefter avståndet mellan 
noden och positionen. Därefter är det bara att översätta riktningen till en sektor och 
avståndet till vilket intervall som är aktuellt och synlighetsmåttet kan erhållas.  

4.2.3. Överblickskvalitet 
Egenskapen överblickskvalitet ger information om en nod har god uppsikt över noder 
som ligger på långt avstånd från noden själv. Detta kan vara användbart ifall det är 
viktigt att hålla fienden på långt avstånd men ändå ha uppsikt över dem, t ex om boten 
är skadad och inte kan förflytta sig så fort. Det som vägs in är alltså att noden ser 
många noder i en viss riktning, ju längre bort noderna ligger, desto högre värde. 
Denna egenskap beaktar alltså de yttersta sektorerna i Figur 7. 

4.2.4. Skyddskvalitet 
Detta innebär som namnet antyder, att en nod har nära till andra noder som har skydd 
åt ett visst håll, där t ex fienden kan befinna sig. Denna vikt kan vara speciellt viktig 
att beakta om boten intar en defensiv strategi. 

4.2.5. Krypskyttekvalitet 
För att beräkna hur bra krypskyttekvalitet en nod har i en viss riktning beaktas en rad 
olika egenskaper hos noden. De egenskaper vi har viktat in är följande: 

• Hög fokus i aktuell riktning. 

• Bra överblick på avlägsna målnoder i aktuell riktning. 

• Nära till skydd från målnoderna sett. 
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För att beräkna om överblicken, från en viss nod, över avlägsna noder används 
synlighetsmåttet i aktuell sektor, se kapitel 4.2.2. Därefter summeras de olika 
intervallernas värden efter viktning med avståndet. 
 
För att avgöra om en nod har nära till skydd från en målnod beaktas de noder i den 
aktuella nodens närhet (de noder som kan nås i en direkt förflyttning). Om dessa 
närliggande noder inte kan överblickas från målnoden anses dessa vara bra noder att 
förflytta sig till för att få skydd, en s k skyddsnod. Avståndet till närmsta skyddsnod 
från aktuell nod avgör hur bra skyddskvalitet en nod har, sett från en målnod. Detta 
avstånd anger nodens skyddsvärde. 
 
Följande formel används då krypskyttekvalitén beräknas för en nod n och en  
riktning r: 
 

Krypskyttekvalitet(n,r) = fokus_vikt * fokus(n,r)+nära_till_skydd_vikt* 
nära_till_skydd(n,r)*överblicksvikt*överblick(n,r) 

 

Figur 8: Färgkodning av noder för krypskyttekvalitet. 

Hur stark en viss egenskap är för en nod illustreras i bilden ovan (och även i displayen 
i TUS) genom att färgkoda noderna. Vit representerar lägst kvalitet och svart är högst, 
för aktuell egenskap. I Figur 8 åskådliggörs krypskyttekvaliteten i östlig riktning. 
Figuren föreställer ett rum med tre väggar (fyllda svarta objekt) samt ett heltäckande 
lager av noder. De noder som har svart färg har det p g a att de har många noder 
framför sig, i östilig riktning, samtidigt som de har få bakom sig i västlig riktning. 
Dessutom har de nära till noder med bra skydd. 

4.3. Nodtyper 
Här nedan listas en rad olika nodtyper som förekommer i projektet. Benämningarna 
på noderna är hämtade från försvarets metod att rensa byggnader från fiender enligt 
[FörbRA SIB, 1998]. I detta kapitel ges bara en kort presentation av nodtyperna. I 
kapitel Fel! Hittar inte referenskälla. förklaras närmare vilka egenskaper nodtyperna 
beror av. 

4.3.1. Dörrnoder 
Dörrnoden är den nod som ligger mitt i en dörröppning. Alla noder utom dörrnoden 
har markerat vilket rum de tillhör. Detta rumsindex är ett, för banan, unikt heltal. 
Genom att utelämna märkningen på dörrnoderna kan dessa noder identifieras 

öst 
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automatiskt. Dörrnoden är den enda noden som används som kräver explicit 
märkning. De andra nodtyperna nedan kan identifieras automatiskt i 
förbearbetningssteget, utifrån egenskaper de har. 

Figur 9: Exempel på rum med de olika nodtyperna utritade. 

Utifrån dörrnoderna kan sedan vilka rum som denna nod binder samman tas fram 
samt annan viktig information som behövs vid inbrytning i ett rum (skjutplattformar  
etc). 

4.3.2. Inbrytningsnod 
Dessa noder går boten till innan inbrytningen av ett rum påbörjas. Dessa är belägna 
utanför dörröppningen till det rum som står i tur att bryta in i och har minimal 
exponering inifrån detta rum. Det kan finnas flera inbrytningsnoder på samma sida 
dörren.  

4.3.3. Skjutplattformsnod 
Detta är namnet på de noder som boten föredrar att gå till när den kommit in i ett nytt 
rum. Det finns minst två skjutplattformar innanför en dörr. Om utrymme ges är dessa 
placerade på vardera sidan av dörren, annars väljs andra lämpliga noder i rummet som 
skjutplattformer. Lämpliga noder ligger nära dörren och har god uppsikt över rummet. 
Observera att en nod kan vara både en inbrytningsnod och en skjutplattformsnod 
samtidigt utifrån vilket rum som beaktas. 

4.3.4. Vanlig nod 
De noder som inte tillhör någon av de ovan nämnda nodtyperna är en vanlig 
navigeringsnod.  

4.4. Förbearbetning 
Strategin vid förbearbetningen av en bana var i början av projektet att den som 
konstruerar banan inte ska behöva följa några restriktioner för att förbearbetningen 
ska fungera som tänkt. Tyvärr upptäckte vi efter ett tag att detta var något som fick 
tummas på, till viss del, pga hur bågarna genereras i UnrealEd, se kapitel 2.4.3. Nedan 
följer en genomgång för hur varje nodtyp togs fram i förbearbetningssteget. 

4.4.1. Dörrnoder  
Tanken vi hade var att dörrnoderna skulle kunna identifieras automatiskt genom att en 
och endast en båge skulle leda till dem, från vart och ett av rummen de 
sammanbinder.  

Skjutplattformsnod 

Vanlig nod

Dörrnod 

Inbrytningsnod



 33

 

Figur 10: T v önskad båggenerering, t h UnrealEds båggenerering. 

Tyvärr genererar UnrealEd bågar som går från ett rum, genom dörröppningen utan att 
gå via dörrnoden, till ett annat rum. Istället blev vi tvungna att explicit märka alla 
dörrnoder i UnrealEd. På så sätt kan vi ta fram dessa vid förbearbetningen. 

4.4.2. Inbrytningsnod 
Inbrytningsnoder är de noder botarna går till innan de bryter in i ett rum. Låt säga att 
ett stridspar av två botar ska bryta in i Rum 2 från Rum 1, se Figur 10. 
Inbrytningsnoderna är då belägna i Rum 1. Dörrnoden är den nod som ligger mitt i 
dörröppningen. Dessa noder tas fram på följande sätt: 
 

1. Ta fram alla noder i Rum 1 som är nåbara från den nod som ligger närmast 
dörrnoden. Om fler noder önskas än de som nås direkt från dörrnoden, sök då 
rekursivt vidare efter ytterligare noder. 

2. Välj från denna nodmängd ut de som inte är synliga från den nod i Rum 2 som 
ligger närmast dörrnoden.  

3. De noder som då återstår är potentiella inbrytningsnoder. 

 
Bland dessa potentiella inbrytningsnoder är det bara att välja det antal som behövs. 

4.4.3. Skjutplattformsnod 
Denna nodtyp tar vi fram genom att se till en rad olika nodegenskaper. De noder som 
kandiderar som skjutplattformsnoder har följande egenskaper: 

• Högt fokusvärde i inbrytningsriktningen, d v s den riktning som förflyttningen 
sker i när inbryter i rummet utförs. 

• Högt krypskyttevärde i inbrytningsriktningen. 

• Placerad nära den dörröppning som inbryter sker genom. 

Rum 2Rum 1 Rum 2 Rum 1 

Skjutplattformsnod 

Vanlig nod 

Dörrnod 

Inbrytningsnod 





5. Vägsökning 
Då en bot ska förflytta sig till en ny position sker detta via ett antal noder. För att hitta 
dessa noder sker en sökning i den graf som sammanbinder noderna. Nodgrafen 
innehåller bågar som är riktade vilket innebär att en bot endast kan förflytta sig från 
och till noder i de riktningar det finns bågar. Då en sökning utförs mellan två punkter 
erhålls en lista med noder från startnod till målnod. Vid själva sökningen används A*-
algoritmen [Gems1, 2000] som har en heuristisk funktion och kostnadsfunktion för 
varje tänkbar nod i sökrymden. Den heuristiska funktionen är alltid Euklidiska 
avståndet från aktuell nod till målnod medan kostnadsfunktionen kan varieras utifrån 
vilken typ av väg som eftersöks. Exempel på några parametrar som kan användas i en 
kostnadsfunktion följer nedan: 
 

4. Antalet fiender som kan se noden. 

5. Antalet andra noder som syns från noden. 

6. Om någon annan gruppmedlem befinner sig på noden. 

7. Antalet gånger skottlossning tidigare förekommit kring noden. 

8. Nodens krypskyttekvalitet. 

9. Avstånd till noden från föregående nod. 

För att t ex hitta en skyddad väg bör punkt 1 beaktas särskilt noga. Detta illustreras i 
följande figur: 

Figur 11: Vägval med avseende på skydd samt kort väg. 

 

Skyddad nod 

Noder synliga 
från fiende 

Bot

Fiende 

Målnod 

Kortast väg 
Skyddad väg 
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Den streckade vägen ovan visar den kortaste vägen till målet medan den heldragna 
visar en skyddad väg som är längre än den streckade men innebär mindre exponering 
från fiender sett. 
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6. Enskild bots beteende  
Varje bot har ett grundläggande beteende för hur den ska välja mål, skjuta och 
förflytta sig. I detta kapitel beskrivs de agenter som hanterar dessa beteenden. 

6.1. Målvalsagent 
Målvalsagenten har till uppgift att kontinuerligt välja vilken fiende som ska vara 
botens mål. Då ingen eller bara en fiende är synlig är denna uppgift mycket enkel men 
då flera fiender blir synliga för boten är valet inte lika trivialt längre. För att bestämma 
vilken av flera fiender som ska vara mål beräknas ett målvärde för varje fiende. Den 
fiende med högst målvärde blir därefter botens nya mål. Följande parametrar viktas då 
målvärdet beräknas: 
 

• Botens vinkel till fiende (a) 
• Avstånd till fiende (längden av v1) 
• Fiendes vinkel till boten (c) 
• Fiendes hastighet (längden av v4) 
• Fiendes hastighetsvinkel i förhållande till botens (d) 

Figur 12: De olika målvalsparametrarna. 

Riktningsvektorerna anger vilken riktning boten eller fienden står vänd mot. Och 
hastighetsvekorerna anger hur fort och i vilken riktning de rör sig. 

6.2. Skjutagent 
Då en bot ska öppna eld anropar den skjutagenten. Skjutagenten har som en uppgift 
att kontrollera att boten inte skjuter på någon av sina gruppmedlemmar. Genom att 
utföra en strålföljning kan eventuella träffar med gruppmedlemmar som är i 
skottlinjen upptäckas. 

Fiende

V1: Vektor från boten till fiende 
V2: Botens riktningsvektor 
V3: Fiendens riktningsvektor  
V4: Fiendens hastighetsvektor 

V2 

d
V4 

V3 

V1

a

c 

Bot 
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Figur 13: Bot som öppnar eld mot fiende. 

Skjutagenten har två olika tillstånd, offensiv och defensiv. Då den befinner sig i det 
offensiva tillståndet försöker boten direkt skjuta mot det aktuella målet, i det 
defensiva tillståndet skjuter boten endast om fienden är vänd mot boten. 
 
Eftersom botens träffsäkerhet är allt för bra för att anses mänsklig har varje bot fått en 
träffsäkerhetsparameter som ligger mellan 0 och 1, där 0 betyder att boten missar 
nästan alla skott och 1 att den har en övermänsklig träffsäkerhet. Denna 
träffsäkerhetsparameter matas, som det är nu, in i en textfil (bot.cfg) som TUS läser 
in. Skjutagenten använder följande formel för att beräkna om en bot ska försöka träffa 
sitt mål: 
 
träffsäkerhetsparametern > slump(0..1) * (1 - avstånd-till-mål) 
 
Där avstånd-till-mål är intervalltvingat och därefter komprimerat mellan 0 och 1. 
 
Om ovanstående villkor inte är uppfyllt ska boten försöka missa sitt mål. Detta sker 
genom att boten skjuter mot en position strax till höger eller vänster om fienden. 
Vilken sida om fienden som väljs slumpas fram. Denna position beräknas genom att 
addera en vektor som ligger i xy-planet och som är vinkelrät mot skottlinjen, se Figur 
14. 
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Figur 14: Vinkelrät vektor adderas till riktningen mot fienden. 

6.3. Förflyttningsagent 
Varje bot ansvarar själv för att för flytta sig från en position till en annan. 
Förflyttningsagenten har ansvaret att beräkna och utföra en rad av förflyttningar 
mellan noderna i den planerade vägen, för att nå destinationspositionen. 
 
För att den ska kunna utföra detta behöver den en startnod och destinationsnod samt 
information på vilket sätt vägsökningen ska ske. Startnoden är den nod som ligger 
närmast boten som den kan förflytta sig till utan hinder. Boten utför först en 
vägsökning i nodgrafen på önskat sätt och får tillbaka en lista av noder som utgör den 
väg boten ska ta till destinationsnoden. Vid vägsökningen kan olika parametrar viktas 
in såsom hur exponerad boten vill vara från noder generellt sett, samt sett från fiender. 
Exempel på andra egenskaper som viktas in är avstånd till det område förflyttningen 
ska se och var övriga botar i gruppen befinner sig. För en redogörelse över de olika 
sätten en vägsökning kan utföras på, se kapitel. 
 
När boten har beräknat vilken väg den skall ta påbörjar den förflyttningen till första 
noden på den planerade rutten. En nod anses vara nådd då boten befinner sig inom en 
viss ellipsoid kring noden och då väljs nästa nod som nytt delmål. Detta pågår tills 
destinationsnoden är nådd. Att en ellipsoid används istället för en sfär är helt enkelt 
pga att det är en bättre uppskattning av botens utseende. 
 
Ibland händer det att boten inte kan nå ett delmål. Detta kan ha många olika orsaker 
såsom att andra gruppmedlemmar blockerar vägen, att en passage är för smal eller att 
det finns felaktiga bågar i nodgrafen. För att lösa detta problem kontrolleras botens 
hastighetsvektor hela tiden och om denna skulle vara allt för liten eller allt för 
avvikande från den tänkta förflyttningsvektorns riktning under för lång tid anses boten 
ha misslyckats med sin förflyttning. Boten försöker då gå tillbaka till den nod som 
den kom ifrån och därefter göra ett nytt försök att nå noden. Om även detta försök 
misslyckas exkluderas noden, som inte kan nås, från nodgrafen och en ny vägsökning 
till destinationsnoden genomförs. 
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Bot
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7. Beteende hos grupper av botar 
Om flera botar ska lösa en uppgift tillsammans är det ibland inte fördelaktigt att lösa 
den med enbart individuella manövrar. Kommunikationen mellan botarna kan då bli 
alldeles för intensiv. De kan behöva kommunicera om allt från att välja vägar som 
inte består av samma noder som någon annan bot befinner sig på, till att rapportera att 
fienden är nerskjuten. Det kan bli väldigt svårt att koordinera botarna i sådana 
situationer. Därför har vi infört en auktoritär ledare som meddelar botarna vad de ska 
göra. Detta innebär dock inte att ledaren i detalj styr varje handling boten ska utföra 
utan den ger istället boten order att utföra vissa manövrar, t ex nu kan du bryta in i 
rummet, skjut mot fienden under tiden din kamrat rycker tillbaka. Därefter ges boten 
frihet att själv utföra uppgiften i detalj, utan styrning från gruppledaren. 

7.1. Gruppledare 
I situationer där uppgifter ska utföras i en väldefinierad ordning är det fördelaktigt att 
ha en ledare för botarna. Denna bestämmer vad och när varje enskild bot ska påbörja 
sin deluppgift. Därefter kan boten själv ta vid och använda sig av sina färdigheter på 
individnivå för att lösa den tilldelade uppgiften. När boten har löst denna eller om den 
av någon anledning inte kan slutföra den, rapporterar boten tillbaka detta till ledaren. 
Eftersom gruppledaren själv inte är ansluten till UT-servern är den beroende av den 
information den får från botarna. Den information ledaren får från botarna är data om 
boten själv såsom position, vapen, ammunition men också information om eventuella 
fiender eller andra gruppmedlemmar som boten ser. Utifrån denna information kan 
ledaren besluta vilken manöver som ska utföras och vilka botar som ska göra vad. 

7.2. Manövrar 
För att lösa uppgifter på gruppnivå har en gruppledaren tillgång till en uppsättning 
manövrar som den kan utföra med hjälp av de botar som den befogar över. Nedan 
listas de manövrar som vi implementerat.  

• Rumsrensning  
Manöver går ut på att rensa en byggnad från eventuella fiender. 
Rumsrensningen sker rum för rum tills alla är avsökta. 

• Direktattack  
Alla botar i gruppen går till attack mot en eller flera fiender. Botarna försöker 
hela tiden förflytta sig till fördelaktiga attackpositioner. 

• Smygattack 
Botarna försöker smyga sig fram mot de dörröppningar som leder in i det rum 
som fiende befinner sig i, därefter bryter ett lämpligt antal botar in i rummet 
och öppnar eld. 

• Tillbakaryckning  
I vissa situationer är det bättre att dra sig tillbaka istället för att stanna och 
strida. I dess situationer utförs därför en växelvis tillbakaryckning av gruppen 
till en position som är mer skyddad.  
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• Förföljning  
Manöver försöker att spåra en fiende utifrån den position fienden senast sågs.  

• Omgruppering  
Denna manöver ansvarar för att samla gruppen till ett specifikt rum. 

 

 
Figur 15: En grupp av botar utförandes rumsrensning. 

I kommande avsnitt beskrivs varje manöver mer ingående. För att förstå hur de olika 
manövrarna interagerar med varandra har ett tillstånddiagram tagits fram. Detta är i 
programmet en global tillståndsmaskin för gruppen enligt Figur 16. Varje manöver 
har sedan i sin tur egna tillståndsmaskiner som behandlar dess inre funktionalitet. För 
flera manövrar registreras en starttid då boten börjar utföra t ex en förflyttning. 
Utifrån denna starttid är det sedan möjligt att upptäcka om boten överskridit den 
tänkta tiden för det den skulle utföra. 
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Figur 16: Övergripande tillståndsmaskin. 
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7.2.1. Rumsrensning 
Denna manöver går ut på att i grupp om två eller flera botar, rensa en byggnad från 
eventuella fiender. Rumsrensningen sker rum för rum tills alla i byggnaden är 
avsökta. Botarna arbetar i stridspar och dessa rycker fram växelvis om fler än ett 
stridspar finns. För förklaring av de olika nodtyperna som används i utförandedelen, 
se kapitel 4.3. De steg som ingår i en lyckad rumsrensning listas nedan i den ordning 
de ska utföras: 

1. Bestäm vilka botar i gruppen som ska utföra inbrytningen. Detta sker enligt ett 
roterande schema. 

2. Välj vilket rum som ska intas och vilken dörröppning till detta rum som ska 
brytas in igenom. 

3. Skapa en sökrymd med tillåtna noder att ta sig till dörröppningen. (De som 
tillhör rum som ej är intagna ska ej tillhöra sökrymden). 

4. Beräkna vilken bot som ska gå till vilken inbrytningsnod. 

5. Beräkna starttider för alla botar. 

6. Påbörja förflyttning till inbrytningsnoder 

7. Då en bot når sin inbrytningsnod vänder den sig mot dörröppningen. 

8. Avvakta tills alla botar är på plats. 

9. Beräkna skjutplattform för respektive bot. 

10. Påbörja förflyttning till skjutplattformar. 

11. Då en bot når sin skjutplattform vänder den sig mot mittpunkten i rummet. 

12. Avvakta. 

13. Avsök rummets alla noder i rummet om inte alla är synliga från 
skjutplattformarna. 

14. Avvakta. 

15. Bryt in i nästa rum, d v s gå till steg 1. 

När botarna når sina inbrytningsnoder samt skjutplattformar vänder de sig mot 
dörröppningen respektive centrum av inbrytningsrummet. Detta ger oss följande 
tillståndsmaskin: 
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Figur 17: Tillståndsmaskin för rumsrensningsmanövern. 
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utforska. Om flera dörröppningar till outforskade rum existerar väljs den närmaste 
dörröppningen. Detta illustreras enklas med ett exempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18: Inbrytningsordning av rum. 

I steg 3 beräknas vilka inbrytningsnoder som ska väljas. Detta sker genom att beakta 
vägen för varje bot fram till varje nod. De vägar som har kortast avstånd och har låg 
exponering från inbrytningsrummet är de som är att föredra. Vidare gäller att flera 
botar inte kan gå till samma nod och därför har botar som har längre avstånd till en 
nod förtur. På detta vis minskar risken att botar blockerar varandras vägar vilket 
illustreras av följande figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Val av inbrytningsnoder. 
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utifrån hur långt botarna har till de noder de ska förflytta sig till. Detta sätt att undvika 
kollisioner används inte bara vid rumsrensning utan även i övriga manövrar. 
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I steg 9 väljer varje bot den skjutplattform med kortast väg. Av samma anledning som 
då inbrytningsnod väljs har de botar med längre avstånd till noderna förtur till de 
närmsta skjutplattformarna. 
 
För att utföra sökning av rummets alla noder i steg 13 markeras hela tiden de noder 
som botarna ser i det aktuella rummet som avsökta. Sökningen utförs genom att varje 
bot väljer den nod som ligger närmast sig själv och inte är markerad som avsökt. 
Därefter påbörjar boten en förflyttning till denna nod. Då aktuell nod blir synlig väljs 
en ny nod på samma sätt som tidigare och en ny förflyttning till denna påbörjas. 
Föregående steg upprepas tills alla noder i aktuellt rum är markerade som avsökta. 

7.2.2. Direktattack 
Då en eller flera fiender är synlig och är i samma rum som någon bot i gruppen utförs 
en direktattack mot dessa fiender. Direktattackmanövern analyserar med jämna 
mellanrum situationen och beslutar för varje bot om och i så fall var den ska förflytta 
sig. 
 
Då en bot inte ser den fiende som ska attackeras får den order om att bege sig mot den 
position som fienden befinner sig kring. Om boten däremot ser fiende beräknas ett 
taktiskt värde för varje tänkbar nod i botens närhet. Den nod med högst taktikvärde 
blir sedan botens nya taktiska position att förflytta sig till. Följande parametrar viktas 
då ett taktikvärde för en nod beräknas: 

• Avstånd från noden till närmsta annan nod som har skydd från fiender. 

• Om noden har skydd från alla fiender. 

• Hur stark noden är vad gäller krypskyttekvalitet mm, se kapitel 4.2. 

• Att noden har skydd från övriga fiender förutom den fiende som är botens mål. 

• Avstånd från noden till målet. Parametern avgör hur offensivt, alternativt 
defensivt, boten ska agera. 

• Avstånd från botens position till noden. Parameter avgör hur snabbt boten 
reagerar eftersom inga nya taktiska noder beräknas förrän boten nått sin 
aktuella taktiska nod. Om den maximala förflyttningstiden har överskridits 
avbryts dock förflyttningen och en ny taktisk nod beräknas. Maximala 
förflyttningstiden beräknas med avseende på hur långt boten ska förflytta sig. 

• Vinkel mellan målets riktningsvektor och den vektor som går från fienden till 
noden, se figur Figur 20. Detta är en parameter som avgör hur mycket boten 
ska flankera (ta sig runt) sin fiende. 

 

 

 

 

 



 48

 

 
Figur 20: Riktnings- och hastighetsvektorer för fienden. 

• Projicerat avstånd från noden till närmaste gruppmedlem sett från målet, se 
figur Figur 21. Parametern avgör om fienden ska bli omringad. 

Figur 21: Projicerat avstånd mellan gruppmedlemmar. 

• Om noden blockerar andra gruppmedlemmars skottfält. 

• Om andra gruppmedlemmar blockerar skottlinjen från noden till målet. 

• Avstånd till gruppens centrum. Parametern bestämmer hur sammanhållningen 
av gruppen ska vara. 

7.2.3. Tillbakaryckning 
I vissa stridssituationer när botarna är underlägsna motståndet är det bättre att dra sig 
tillbaka till en militärstrategiskt starkare position, istället för att stanna och strida. 
Detta kan t ex uppkomma om fienden anordnat ett bakhåll eller om någon av botarna 
blivit dödad. Att utföra denna manöver i en grupp av botar sker med fördel enligt en 
växelvis tillbakaryckning. Det innebär att botarna en efter en förflyttar sig förbi de 
andra botarna så gruppen successivt förflyttar sig ifrån fienden till en säkrare position, 
se [Wisdom, 2002]. 
 
Förfarandet vid växelvis tillbakadragande följer det mönster som beskrivs nedan. För 
att förtydliga denna beskrivning betraktas med fördel Figur 22 samtidigt. 
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1. Den bot som befinner sig närmast det området där fienden finns skjuter först 
en skottsalva mot fienden.  

2. Därefter förflyttar sig boten förbi hela gruppen så att den hamnar längst ifrån 
fienden. 

3. Så fort den bot som förflyttar sig kommit ur skottfältet för den bot, som i sin 
tur står närmast fiende, öppnar denne eld mot fienden. 

4. Den bot som nu står närmast utför då samma förfarande (punkt 1-3). 

 
Tillbakaryckningen avslutas när hela gruppen av botar förflyttat sig till ett mindre 
riskfyllt område. Med mindre riskfyllt område menas att noderna i området inte är 
utsatt för allt för hög exponering från fienden sett. 
 

Figur 22: Växelvis tillbakaryckning. 

7.2.4. Förföljning 
Denna manöver försöker spåra en fiende utifrån den position fienden sist sågs. 
Förföljningen aktiveras då gruppen har attackerat en fiende och sedan förlorat kontakt 
med denne. Förföljningen pågår tills det att fienden återupptäckts eller att den 
maximala förföljningstiden överskridits. Manövern utförs i följande steg: 

1. Ge order till alla botar att gå till noder kring den position där fienden sist 
observerades. 

2. När alla botar är på plats börjar avsökningen rummet enligt samma metod som 
i rumsrensningsmanövern, se 7.2.1. 

3. Fördela botarna på anslutande rum och ge order till varje bot att genomsöka 
respektive rum. 

4. Fortsätt som i förgående steg med de rum som inte är genomsökta. 

7.2.5. Smygattack 
När en eller flera fiender är synlig i ett annat rum än det gruppen befinner sig i 
försöker gruppen utföra en smygattack. Manövern utförs i följande steg: 

1. Fördela gruppen på de dörröppningar som leder in till det rum som fienden 
befinner sig i. De dörröppningar som är aktuella är de som kan nås utan att 
förflytta sig igenom det rum fienden befinner sig i. Dörröppningarna måste 
kunna nås utan att passera rum som inte är genomsökta än. Bestäm därefter 
vilken inbrytningsnod varje bot ska få vid respektive dörr. 

2. Beräkna en skyddad väg för varje bot till dess inbrytningsnod. Att vägen är 
skyddad innebär att de noder som ingår i vägen så långt som möjligt inte kan 
ses från fienden.  
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3. Beräkna starttider för alla botar. 

4. Påbörja förflyttning till inbrytningsnoderna. Botarna sätts samtidigt i defensivt 
läge, d v s boten skjuter endast på fienden om denna först har upptäckt boten. 

5. När alla botar nått sina dörröppningar sker en inbrytning i rummet på samma 
vis som vid rumsrensningsmanövern. Botarna går nu in i offensivt läge,  
d v s skjuter direkt på en fiende då denna upptäcks. 

Figur 23: Tre botar utför en smygattack. 

7.2.6. Omgruppering 
Omgrupperingsmanövern ansvarar för att samla gruppen till ett specifikt rum. I 
rummet skall botarna formera sig så att de har bra uppsikt över rummet och dess 
dörröppningar. Manövern används då gruppen ska återuppta rumsrensningsmanövern. 
Själva utförandet är relativt enkelt och består av följande steg: 

1. Bestäm omgrupperingsrum. Lämpliga kandidater kan vara senast avsökta rum 
eller en förutbestämd återsamlingsplats. 

2. Hämta lika många strategiska noder i omgrupperingsrummet som det finns 
gruppmedlemmar. Med strategiska noder i steg 2 menas de noder som har högt 
fokusvärden i någon riktning. 

3. Avgör vilken gruppmedlem som ska gå till vilken nod. Här går varje bot i 
första hand till den nod som ligger närmast. De botar som har kortast avstånd 
har här förtur till noden. 

4. Beräkna eventuella tidsfördröjningar för att undvika krockar och påbörja 
förflyttning. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat samlade som vi kommit fram till i projektet. 

8.1. Dokumentation 
Ett problem som vi sett inom spelvärlden när det gäller de verktyg och delar av spel 
som släpps fria för allmänheten, är bristen på dokumentation. Den dokumentation 
som går att hitta beskriver ofta bara väldigt grundläggande delar. Det följer med 
beskrivning för att komma igång men inte mycket mer. Detta problem gäller även för 
programvara för att användas ihop med olika spel, som andra än spelföretagen skrivit. 
Anledningen till tunn eller obefintlig dokumentation kan bero på en rad olika orsaker: 

• En del av den botutveckling som gjorts i FPS-sammanhang har utförts av 
intresserade privatpersoner. Med tanke på detta förefaller det inte så konstigt 
att dokumentationen inte satts i första hand. 

• De som är intresserade av detaljerad dokumentation kring gränssnitt mot FPS-
spel och liknande, är väldigt få. Därför har det inte varit så hög prioritet på att 
dokumentera. 

• Eventuellt har spelföretagen inte velat distribuera den dokumentation de 
förfogat över då konkurrenter kan dra fördel av denna information. 

Effekten av den bristfälliga dokumentationen är att det blir upp till utvecklarna själva 
att lista ut hur allt fungerar. För att ge ett exempel, till textrepresentation av UT-
banorna som vi utför förbearbetning på, finns så gott som ingen dokumentation. 
Textrepresentationen går att generera i UnrealEd, som distribueras med UT. Det har 
resulterat i att vi fick gissa och testa oss fram för att kunna använda oss av 
informationen i denna fil. Visserligen har viss del av informationen intuitiva namn 
men det gäller inte alla. 
 
När det gäller generell dokumentation om hur AI för FPS-spel ska implementeras 
finns endast ett fåtal artiklar skrivna. Dessa artiklar innehåller dock ingen källkod utan 
bara tänkbara algoritmer. Som en följd av detta har projektet varit mycket 
forskningsbetonat vilket är naturligt eftersom området till stor del är outforskat. 

8.2. Lite erfarenhet av AI-design 
Något som föranledde en hel del famlande i mörkret under detta arbete är vår brist på 
tidigare erfarenheter när det gäller design av botar. Detta resulterade i att vi under 
större delen av projektet, men framförallt inledningsvis, inte kunde följa en mer 
traditionell utvecklingsmodell. För att veta om något specifikt fungerar blev vi 
tvungna att först implementera och testa idéerna. Det gjorde att mycket av den kod vi 
skrivit har fått skrivas om ett flertal gånger vilket varit mycket tidsödande.  
 
Då projektet började var vår huvuduppgift att få meddelandehanteringen mot 
spelservern att fungera felfritt för en enskild bot. Vår första lösning var att i varje 
uppdatering av boten kontrollera om några nya meddelande låg och väntade på 
servern. Denna lösning fungerade bra fram tills att boten skulle utföra lite mer 
tidskrävande beräkningar vilket resulterade i att meddelanden tappades bort och 
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meddelandehantering fick då läggas i en separat tråd. Detta var något vi förutsåg men 
vi ville ändå, så långt som möjligt, undvika ett multitrådsystem eftersom detta inför en 
rad nya problem.  
 
Eftersom vår första ansatts var att hantera beteendet för en enskild bot föll det sig 
naturligt att bygga vidare på denna arkitektur när vi skulle börja implementera 
samarbete mellan botar. Detta visade sig efter ett tag skapa en rad problem som inte 
enkelt gick att lösa vilket ledde till att en ny arkitektur med samarbete i fokus fick 
designas. Som en följd av detta behövdes de manövrar som vi redan implementerat 
skrivas om för den nya designen samt mycket av den funktionalitet som de enskilda 
botarna besatt omarbetas.  

8.3. Samarbete 
Trots att det är många år sedan spelet Half-Life kom ut på spelmarknaden och att 
mycket har hänt inom spel-AI, har vissa delar inte förändrats särskilt mycket. Botar i 
FPS-spel är idag på individnivå vara väldigt avancerade men i grupp är de i vissa 
avseenden inte bättre än de spel som kom ut 1998. 
 
Tyngdpunkten i detta projekt strävar efter att möjliggöra samarbete mellan grupper av 
botar. Vi ansåg rätt tidigt att samordnandet av en mängd olika botar lätt blev 
svårkontrollerad om allt beslutsfattande låg hos varje enskild individ. Vi 
introducerade därför en auktoritär ledare för varje grupp som hade det övergripande 
ansvaret att bestämma hur gruppen ska agera i en given situation. Denna gruppledare 
får dessutom in fortlöpande information från sina gruppmedlemmar så den kan fatta 
bästa möjliga beslut för gruppen.  Att ha en gruppledare som säger åt varje 
gruppmedlem vad de ska göra vid en viss tidpunkt, kan ibland också vara orimligt. 
Det kan t ex se orealistiskt ut om två stridspar rycker in i ett rum vid exakt samma 
tidpunkt, genom två olika dörrar, belägna långt ifrån varandra. Att det ska gå att 
koordinera attacken så exakt kan förefalla omöjligt men å andra sidan kan det tänkas 
att de båda grupperna har radiokommunikation för att synkronisera attacker. 
 
Syftet med en gruppledare är inte är att han ska detaljstyra minsta lilla uppgift som 
gruppmedlemmarna ska utföra. Ledaren står för beslutsfattandet i gruppen och 
koordinerar de olika delmomenten i manövrarna som gruppen utför. Det är upp till 
botarna i gruppen att utföra de mer detaljerade uppgifterna. Det kan i vissa situationer 
vara ett måste att botarna handlar snabbt, t ex om de blir påskjutna. Då är det oftast 
inte önskvärt att gruppmedlemmen först rapporterar till gruppledaren att boten blir 
beskjuten och att gruppledaren därefter ger order om eldgivning. Istället är det mer 
intuitivt att boten direkt besvarar elden och sedan ger gruppledaren en lägesrapport. 
När en gruppmedlem är färdig med sin uppgift eller av någon anledning inte kan 
slutföra den rapporteras detta tillbaka till gruppledaren som då ger en ny order. 
Resultatet blir en form av hybridlösning där det gäller att lägga sig på en rimlig nivå 
när det gäller hur mycket gruppledaren ska styra och hur mycket som ska vara upp till 
individen själv att besluta om. Att finna denna jämvikt är inte helt trivial.  
Nedan följer en sammanfattning av för- och nackdelar med en auktoritär ledare. 
 
Fördelar 

• Lättare att koordinera förflyttningar. 
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• Mindre kommunikation mellan botarna. 

• Lättare att utföra förutbestämda manövrar, som t ex rumsrensning. 

• Bättre överblick över en given situation. 

• Lätt att bygga samarbete mellan olika grupper av botar. 

 
Nackdelar 

• Möjligheten att ha flera olika typer av botar blir begränsad av vad ledaren 
klarar av. 

• Att ha flera botar som samarbetar över nätverk blir svårare. 

• Svårare att utveckla botar parallellt. 

• Botar kan uppträda orealistiskt då de lyder order blint. 

8.4. Gränssnitt 
Total Unreal Studio bygger som sagt sin kommunikation med Unreal Tournament-
servern på gränssnittet Gamebots. Då detta är fri kod som vem som helst kan ladda 
ner, finns det inte heller några garantier för att det fungerar helt felfritt. Det är flera år 
sedan UT kom ut och det har även kommit en uppföljare, UT2003, vilket har 
inneburit att utvecklingen av gränssnittet så gott som stannat upp för UT. Vi har pga 
detta fått acceptera de buggar som förekommer i gränssnittet. All källkod för 
gränssnittet har visserligen funnits tillgänglig sedan starten av projektet men tid har 
inte funnits för att sätta sig in i gränssnittets struktur, så vi kunnat rätta buggarna 
själva. 
 
De största problemen vi haft med gränssnittet är att förflyttningen hos botarna inte 
fungerat som den ska, botarna tappar orienteringen och följer inte bågarna som går 
mellan noderna. Problemet försvinner dock när servern startas om och verkar därför 
bero på någon form av överbelastning hos servern.  
 
Ett annat problem vi tyvärr stött på är att vi inte kan få ut hur mycket ammunition 
boten har i aktuellt vapenmagasin. Detta är ganska avgörande för att boten ska kunna 
dra taktiskt riktiga beslut om när den ska börja strida eller avbryta strid. En bot bör 
inte gå in i en situation där den riskerar att hamna i eldgivning, då den bara har några 
enstaka patroner kvar i magasinet. Det kan dessutom vara bra att i strid kunna 
meddela sina stridskamrater om att ammunitionen i magasinet börjar sina. Då kan 
boten få uppbackning i eldgivandet under tiden magasinsbyte sker. Att Gamebots-
gränssnittet är helt öppet är en av dess fördelar. Det går därför att modifiera 
gränssnittet om tid finns, så ammunitionsmängden kan fås tillgång till. Det är en 
viktig aspekt vid utveckling av klientbotar, att kunna modifiera gränssnittet om inte 
tillräckligt med information skickas.  
 
En annan aspekt som inte har så mycket med beteendet hos botarna att göra är att 
animationerna som botarnas rörelse består av ibland inte ser naturliga ut. Även om 
animationer av karaktärerna i spelen är en fråga om utseendet har det ändå betydelse 
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för hur realistiskt botarna uppträder. Ibland förflyttar t ex botarna sig i sidled men på 
animationerna för underkroppen att döma ser boten ut att gå framåt. Sådana 
skönhetsfel avslöjar oftast att det rör sig om en datorkontrollerad motståndare.  

8.5. Brister i vald mod 
Vi har i detta projekt använt oss av moden Infiltration, se kapitel 3.3.1. Denna mod 
har dessvärre uppvisat vissa brister. Huruvida de komplikationer vi haft med moden 
beror på Infiltration självt eller om det är den anpassade versionen av Gamebots, för 
Infiltration, låter vi vara osagt. De problem vi erfarit med Infiltration är t ex att det är 
väldigt resurskrävande och att botarna inte följer nodsystemet som de ska, om servern 
varit igång under en längre tid. Det finns andra modar som är minst lika bra som 
Infiltration men som tyvärr saknar en implementation av Gamebost-gränssnittet. 
Tactical ops är exempel på en sådan. Denna förefaller vara mer stabil och inte lika 
resursslukande som Infiltration. Ett annat alternativ är att utveckla en helt egen mod 
för UT2003 med svenska uniformer, vapen, fordon och miljöer. För dessa alternativ 
måste dock Gamebots-gränssnittet anpassas vilket innebär en del arbete.  

8.6. Tidsödande att avlusa och verifiera 
Något som visat sig vara väldigt tidskrävande vid utveckling av AI för botar är 
avlusning men framförallt verifiering. Med verifiering syftar vi på att verifiera att det 
beteende som implementerats hos boten verkligen får boten att uppträda på önskat 
sätt. Anledningen till att detta moment är så tidsödande beror ett par olika faktorer. 
Ofta handlar det om att verifiera ett specifikt beteende i en specifik situation. För att 
kontrollera att boten uppträder korrekt måste först boten och allt runt omkring vara i 
ett såndant tillstånd att boten utför det som ska testas. Det kan t ex vara att en fiende 
kommer upp bakom boten. Korrekt beteende är att boten först måste vrida sig mot 
fienden då den upptäcker denne och sedan avfyra skott mot fienden. Boten ska inte 
skjuta innan vridningen är färdig. Det innebär att utvecklaren måste placera sin 
spelare bakom boten, utan att bli upptäckt, för att sedan smyga sig på boten för att 
verifiera att boten uppträder som tänkt. När det handlar om att verifiera beteendet hos 
en enskild bot innebär det inte så stora problem men när det rör sig om en grupp botar 
blir det mer komplicerat. Ofta är det någon bot som ser utvecklarens karaktär i spelet 
vid fel tillfälle. Ofta ligger alltså problemet i att få de önskade situationerna att  
uppstå.  
 
När det gäller avlusning av den programkod som skrivits innebär även detta vissa 
svårigheter. Svårigheterna är här precis som vid verifieringen ovan, när det rör sig om 
fler än en bot. Det är väldigt svårt att iaktta vad varje bot gör när flera botar befinner 
sig på samma bana. Ännu mer komplicerat blir det om de inte ens är på samma ställe 
på banan.  
 
I dessa två situationer, avlusning och verifiering av beteendet hos grupper av botar, är 
det ovärderligt att ha TUS att tillgå. Att dels ha tillgång till displayen där botarnas 
förflyttning, planerad väg och vridning syns, samt konsollen där hjälputskrifter visas, 
är oerhört värdefullt. Det är i princip ett måste med ett sådant utvecklingsverktyg för 
att effektivt kunna utveckla botar. Det är för tidskrävande att hela tiden behöva starta 
upp FPS-spelet, ansluta till servern och följa efter botarna för att iaktta dem. Och i 
vissa fall är det, som sagt, omöjligt att få en överblick av alla botar inifrån FPS-spelet, 
för att kunna kontrollera botarnas beteende. 
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9. Slutsats 
Här presenteras de viktigaste erfarenheter vi kommit fram till i detta projekt.  

9.1. Plattform 
Det är en strid ström av FPS-spel som kommer ut på marknaden idag. Vilket av dessa 
spel som bör väljas, som plattform i militära sammanhang, är därför inte helt trivialt. 
Att utveckla allting från grunden är däremot något som bör undvikas. Därför är det en 
klar fördel om det finns ett gränssnitt mot spelet, som kan användas. På så sätt går det 
att undvika mycket av det initiala arbetet som krävs för att t ex kommunikationen med 
spelservern ska fungera.  Detta var ett av de starkaste argumenten till att vi valde att 
använda Unreal Tournament som plattform för detta projekt. Vi ansåg det även vara 
av stor vikt att det gränssnitt mot spelet som är tänkt att användas, går att modifiera. 
Detta är viktigt om det under utvecklingen kommer fram att andra behov finns. T ex 
att ytterligare information från spelet kanske är nödvändig att få tillgång till. I sådana 
situationer går det att själv gå in och modifiera gränssnittet.  

9.2. Tekniker 
Det som skiljer detta projekt från många andra liknande är framförallt samarbetet 
mellan botarna. Designen möjliggör dessutom att det enkelt går att lägga till fler 
manövrar, för grupper av botar, om så önskas. Beslutet att använda sig av en 
gruppledare visade sig vara väldigt lyckad. Denne ansvarar för den övergripande 
beslutshanteringen för gruppen och kommenderar gruppmedlemmarna att utföra de 
olika delarna av manövrarna. Denna hybridlösning där gruppledaren inte detaljstyr 
varje gruppmedlem in i minsta detalj, utan medlemmarna själva utför de mer 
detaljerade uppgifterna, är att föredra.  

9.3. Allmänt 
En av de saker som bör ägnas mycket tid åt, innan mer sofistikerade beteenden hos 
botarna skapas, är navigering. Om inte botarna kan förflytta sig i omvärlden utan att 
fastna i väggar, objekt eller andra botar, kommer inte heller mer avancerade 
beteenden fungera särskilt bra. Detta kan förefalla simpelt vid första anblick men att 
få en grupp av botar att förflytta sig i trånga passager är inte så enkelt som det låter. 

9.4. Lämplighet hos FPS-spel 
En naturlig fråga som dyker upp är: Lämpar sig FPS-spel för användning vid militära 
simuleringar? Utan tvekan, anser vi! Att inte använda sig av den potential som finns i 
dagens datorspel vore en stor förlust. Datorspelen av idag besitter nämligen så pass 
avancerad teknik när det kommer till grafiska och fysiska aspekter att denna resurs 
inte bör gå outnyttjad förbi. 





10. Vidareutveckling 
I detta kapitel presenteras möjliga utökningar som är tänkbara både när det gäller 
TUS, den programvara vi utvecklat, och områden som berör TUS på något sätt. 

10.1. Gränssnitt och Mod 
Vi har använt oss av en design som sätter vidareutveckling och återanvändning i 
första led. Detta underlättar arbetet att flytta TUS från att använda sig av UT2003 
eller något annat FPS-spel, istället för UT. Det huvudsakliga som måste modifieras 
för en sådan konvertering är det gränssnitt, Gamebots, som TUS är byggt kring. Om 
gränssnittet konstrueras så dess funktionalitet blir densamma som det för UT, behöver 
inga förändringar av TUS programkod utföras. Arbetet med att utveckla Gamebots för 
UT2003 är dessutom i dagsläget i full färd. Detta talar för att TUS kan användas för 
att konstruera botar lång tid framöver. 
 
Det är inte bara botarnas beteende som bidrar till att de uppfattas som realistiska. För 
att få dem mer verklighetstrogna krävs att botens kroppsrörelser överensstämmer med 
vad boten gör i en viss situation. Med Gamebots-versionen för den versionen av UT 
vi använt kan en bot ibland röra sig i en riktning men kroppen är vriden åt en annan. 
Ett annat skönhetsattribut skulle kunna vara att skapa texturer föreställande svenska 
militärens uniformer för botarna. Detta skulle göra att helhetsintrycket blev mer 
realistiskt och gediget. 

10.2. Grafiskt gränssnitt 
En vidareutveckling av TUS vore också en lämplig fortsättning av detta projekt. Det 
finns många funktioner som inte implementerats i programmet då det inte rymts inom 
projektets tidsramar. Att kunna se värdena på de olika vikterna, i realtid, och hur 
dessa ändras, och även kunna modifiera dem när boten körs, vore väldigt värdefullt. 
Att kunna välja vilka manövrar som ska vara aktiva för varje grupp av botar samt 
möjlighet att ställa in parametrar för varje manöver, i det grafiska gränssnittet, vore 
mycket användbart. 
 
En annan förbättring av TUS är att det är möjligt att se vilka tillstånd en bot (eller 
grupp) består av och i vilket den befinner sig för tillfället. Det skulle kunna se ut så 
här: 
 
Det aktuella tillståndet kan illustreras som i Figur 22 med en grövre ram på tillståndet. 
Med hjälp av detta fås en tydligare bild av vad botarna gör jämfört med att använda 
spårutskrifter som är enda möjligheten i TUS för tillfället. 
 
För att följa det fortsatta arbetet med TUS hänvisas läsaren till TUS officiella 
hemsida: 
http://zap.to/TotalUnreal 
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Figur 24: Möjligt utseende hos en tillståndsvy i TUS. 

10.3. Samarbete 
Samarbetet skulle kunna utvecklas för att hantera olika grupper av botar. 
Ett första steg skulle vara att introducera en ledare som koordinerar gruppledarna och 
ger dessa olika order för att lösa en uppgift. Detta skulle t ex kunna vara att olika 
grupper ansvarar för olika rum i en rumsrensning situation. Vidare bör 
kommunikationen mellan botarna och ledarna standardiseras och ske antingen genom 
Gamebots-gränssnittet eller via en egen nätverksuppkoppling mot ledaren. På så vis 
skulle flera olika botar kunna arbeta tillsammans över ett nätverk och utveckling av 
flera botar skulle kunna ske mer parallellt. 

10.4. Manövrar 
De manövrar som implementerats skulle kunna utvecklas ytterligare.  Som exempel 
kan förföljningsmanövern nämnas. Där skulle hänsyn till vilken riktning fienden sist 
sågs springa i tas i beaktade samt om det finns platser där fienden ofta påträffats. 
Även rumsrensningsmanövern skulle utvecklas genom att handgranater kastas in i 
rummet strax innan själva inbrytningen.  
 
En ny manöver som skulle kunna implementeras är en bakhållsmanöver som går ut på 
att botarna ställer sig på ett taktiskt bra sätt för att utföra ett bakhåll och sedan 
samtidigt går till attack mot en eventuell fiende. Manövern skulle kunna användas då 
en fiende förföljs och springer in i ett rum som bara har en in- och utpassage. Botarna 
skulle i en sådan situation kunna avbryta förföljningen och lägga sig i bakhåll mot 
denna passage och sedan överraska fienden då den kommer ut ur rummet.  

10.5. Algoritmer 
Vi har i detta projekt inte arbetat med att optimera de algoritmer vi använt oss av 
eftersom det huvudsakliga syftet inte varit att minimera beräkningseffektiviteten hos 
botarna. Fokus har varit på att demonstrera hur spel-AI kan användas vid militära 
simuleringar. Detta är därför något som behöver förbättras vid fortsatt utveckling av 
TUS. De delar som är av störst vikt att effektivisera är de som används mest. Det är 
framförallt den datastruktur som noderna ligger i, för att få en snabbare åtkomst av 
dessa. Ett träd är ett bättre alternativ än den raka lista vi använder idag. Dessutom bör 
A*-algoritmen, som används vid vägsökning, optimeras ytterligare. Detta är viktigt då 
beräkningar av nya vägar för botarna utförs väldigt ofta. 
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En annan teknik som används ofta är strålföljning. Denna används för att få fram om 
boten har något objekt i sin väg, i någon specifik riktning. Av samma anledning som 
ovan har inte någon tid lagts på att optimera denna rutin, då prestanda inte varit något 
krav. En förbättring av hur geometrin lagras är också en viktigt så att strålföljningen 
kan optimeras och bli mindre beräkningskrävande. 
 
Som följd av UnrealEds sätt att generera bågar mellan de noder som placerats ut, blev 
vi tvungna att explicit märka dörrnoderna på banorna, samt ange vilket rum alla noder 
tillhör. Detta är något som bör undvikas. Att utveckla en princip som gör att denna 
märkning inte krävs står därför att önska. Detta skulle innebära att bankonstruktören 
inte får några premisser den måste följa när denne placerar ut noderna på banan. Det 
är nämligen att föredra att manövrarna fungerar utan krav på at nodernas placering ser 
ut på ett visst sätt. 
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