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Abstrakt 

Denna studie undersöker om det är möjligt att införa nåbarhetstestning i en 

baneditor. Testets syfte är att ersätta manuell testing, det vill säga att 

bankonstruktören inte ska behöva spela igenom banan för att säkerställa att denne 

kommer kunna nå alla nåbara positioner. 

För att kunna utföra studien skapas en enkel baneditor som testplattform. 

Vidare utförs en jämförande studie av flera alternativa algoritmer för att fastställa 

vilken som är mest passande för nåbarhetstestning i en baneditor. 

Resultatet från den jämförande studien visade att A* (A star) var den mest 

passande algoritmen för funktionen. Huruvida automatisk testning kan ersätta 

manuell testning är diskutabelt, men resultatet pekar på en ökad effektivitet i tid 

när det kommer till banbygge. 

 

Nyckelord 
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grafalgoritm, baneditor 
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Abstract 
 

The following study examines whether it is possible to implement reachability 

testing in a map editor designed for 2D-platform games. The purpose of 

reachability testing is to replace manual testing, that being the level designer 

having to play through the map just to see if the player can reach all supposedly 

reachable positions in the map.  

A simple map editor is created to enable the implementation after which we 

perform a theoretical study in order to determine which algorithm would be best 

suited for the implementation of the reachability testing. 

The results comparing algorithms shows that A* (A star) worked best with the 

function. Whether or not manual testing can be replaced by automatic testing is 

open for debate, however the results points to an increase in time efficiency when 

it comes to level design. 
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Förord 
 

Vi är två studenter vid programmet Utvecklare av digitala tjänster år 3. Rapporten 

är en del av examensarbete på C-nivå. Varför vi valde att arbeta med 

nåbarhetstestning inom baneditorer är för att vi har skapat egna spel samt 

modifikationer i diverse baneditorer. Denna studie ämnar undersöka hur man 

skulle kunna underlätta byggandet i en baneditor inom 2D-plattformsspel. 
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1 Introduktion 
 

Denna rapport behandlar sökalgoritmer och hur de kan implementeras i en 2D-baserad 

baneditor för att skapa nåbarhetstestning. Nåbarhetstestningen har till funktion att 

ersätta traditionell manuell testning av en bana. För att kunna utföra implementationen 

används en baneditor som testplattform. 

 

 

1.1 Inledning/Bakgrund 

 

Spelutveckling och spel är i dagsläget väldigt populärt och många drömmer om att 

skapa sina egna spel. Svensk spelindustri, det vill säga utveckling av spel, omsätter 

miljardbelopp årligen, 2012 3,7 miljarder kronor enligt Spelutvecklarindex 2012, 

Dataspelsbranschens rapport från 2013 ([1]). Man kan förstå att spelutveckling kan vara 

lockande som utbildning och framtid. Invånare i Norden ligger högt i världslistan över 

brukare av media och kultur och 2007 var nordiska länder på sjätte eller sjunde plats på 

marknaden för datorspel ([2]). Samtidigt är andelen spel på den nordiska marknaden 

med nordisk anknytning, det vill säga utvecklade i Norden och/eller med nordiska 

inslag som språk eller ägarförhållande, försvinnande lågt ([2]).  

Ulf Sandqvist är doktor i ekonomisk historia vid Umeå universitet och han har 

specialiserat sig på den svenska spelindustrin. Han hävdar i sin doktorsavhandling ([3]) 

att de stora pengarna inte kommer de svenska spelutvecklarna till del. Det svåra för 

spelutvecklare är ofta finansieringen av utvecklingsprocessen. Många väljer att 

finansiera denna med hjälp av spelförlagen, ofta utländska företag, det vill säga de säljer 

rättigheterna till spelet redan i idéfasen. Om man vill hålla inkomsterna i Sverige och få 

spelutvecklingsföretagen att själva tjäna pengar på sin produkt och rättigheterna till den 

är alla sätt som effektiviserar utvecklingen av godo.  

Spelutveckling är en tidskrävande och dyr process ([4],[5]). Till sin hjälp har 

spelutvecklare diverse verktyg för att underlätta arbetet. Oftast brukar spelutvecklare 

skapa en spelmotor som används till ett specifikt spel men uppdateras senare för att 

kunna skapa fler spel med samma motor. Andra verktyg kan vara motion capture (en 

teknik då man fångar och överför verkliga rörelser från exempelvis människor till 

digitala rörelser ([6])) eller verktyg som letar efter och hittar eventuella buggar. Ett 

utmärkt verktyg och oftast nödvändigt för skapandet av ett spel är en baneditor, ett 

verktyg för att enkelt kunna bygga banor. Testningen av banan sker oftast manuellt.  

Rapporten kommer att behandla metoder för att realisera så kallad nåbarhetstestning i 

en editor för att ersätta den manuella testningen samt utvärdera huruvida funktionen 

underlättar banbyggandet för bankonstruktören, framförallt tidsmässigt. Att hitta ett 

tidseffektivare sätt att testa banor kan vara ett litet, men betydelsefullt, steg för ett litet 

dataspelsutvecklingsföretag. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att utveckla en metod för automatisk nåbarhetstestning i 

en baneditor. Testfunktionen skall uppmärksamma bankonstruktören om banan bryter 

mot det aktuella spelets fysikregler. Syftet är också att få en bättre förståelse för 

sökalgoritmer samt undersöka om automatisk testning kan vara ett alternativ till manuell 

testning. 
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1.3 Identifiering av problem 

 

Innan vi påbörjade implementationen av editorn tittade vi närmare på några editorer för 

att utesluta att funktionaliteten vi planerar att utveckla inte redan finns. Vi tittade på 

flera editorer men editorerna nedan var de enda som var tillgängliga för nedladdning. 

 

● Tiled Map editor([7]) 

● tIDE Tile Map editor([8]) 

 

Problemet med de här editorerna är att de inte fullt ut stödjer nåbarhetstesting. Det finns 

risk att en bana konstrueras så att vissa byggstenar blir omöjliga att nå för spelaren, då 

bankonstruktören inte känner till den aktuella spelfysiken. 

Felplaceringen upptäcks vanligtvis först när banan kompileras och testas. En del 

editorer har löst detta genom att låta användaren spela banan direkt i editorn utan att 

behöva kompilera och därefter köra banan (ex: Frogatto editor [9]). Dock återstår detta 

problem hos editorer som inte har möjlighet till den typen av testning. 

Funktionen vi vill skapa skall i realtid ge respons på hur bankonstruktören bygger 

banan. Denna respons har för avsikt att uppmärksamma bankonstruktören om 

byggstenar har placerats utanför spelfysikens regler. Till följd av detta kan 

bankonstruktören kontrollera de placerade byggstenarnas avstånd. 

Vi vill ha en funktion som ger snabb respons till användaren utan att banan behöver 

kompileras och köras manuellt. 

 

 

1.4 Problemformulering 

 

Att behöva kompilera och köra en bana endast för att kontrollera om spelaren kan nå 

olika positioner, till exempel att avståndet mellan plattformar inte är för stort, är 

tidsödande. I allmänhet när automatisk testning diskuteras är ofta tidsaspekten viktigast, 

det vill säga om det är tidsbesparande eller inte. Tid som förmodligen skulle spenderats 

på att utföra detta test manuellt. När det gäller effektivitet syftar vi på den tidsmässiga 

effektiviteten. Sparar man tid? Är funktionen tillräckligt bra för att ge effektivare 

banbygge? Skulle en funktion vars uppgift att testa nåbarheten under konstruktionen av 

banan eliminera detta problem? Skulle denna funktion kunna bestå av en sökalgoritm 

som tar med den angivna spelfysiken i sina beräkningar och är denna möjlig att 

implementera i baneditorn? För att undersöka detta använder vi oss av följande 

frågeställningar. 

 

1. Vilken algoritm fungerar bäst med automatiserad testning i en baneditor? 

2. Hur kan spelets fysik integreras i algoritmerna? 

3. Ger automatisk testning en förbättring i banbyggandet eller är manuell testning 

fortfarande det sätt som är mest tidseffektivt? 

 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Det här arbetet inleds med en Internetsökning av tidigare studier inom området, till 

största del om studier vilka genomförts på akademisk nivå. Undersökningen utförs för 

att se om det finns någon metod vi kan utgå ifrån och eventuellt granska eller 

motbevisa.  



 

3 

Sökningen gav inga resultat på tidigare arbeten. I en explorativ undersökning 

granskas editorer för att försäkra oss om att tidigare arbeten eller implementationer av 

den aktuella funktionaliteten inte redan existerar samt undersöker vi algoritmer för att 

avgöra om dessa kan användas i arbetet. 

Efter analys och granskning påbörjades implementation av editor och funktionalitet. I 

arbetet använder vi oss av XNA(C#) för att skapa editor och funktionalitet. Språkvalet 

är baserat på att vi har tidigare erfarenhet av detta. 

 

 

1.6 Krav på editorer 

 

För att kunna besvara frågeställningarna ställer vi några krav på editorn vi använder oss 

av. Nedan listar vi de krav vi ställer på baneditorer. Kraven vi ställer är framtagna av 

oss och bygger inte på tidigare arbeten eller andra editorers kravspecifikationer. 

 

 Integrerad spelfysik det vill säga de avsedda fysikreglerna karaktären följer 

 Testning av placerade byggstenar (om de är inom spelfysiken) 

 Testningen sker automatiskt eller när användaren vill 

 Testningen involverar inte att användaren ska styra en karaktär, dock kunna 

avgöra var och när testningen ska ske 

 Testningen sker mellan punkt A och B, eventuellt fler punkter 

 

När vi undersökte editorer följde vi kraven ovan. Vi kunde inte hitta någon editor som 

uppfyllde kraven, däremot hittade vi editorer som löst problemet på annat sätt. 

Lösningen var att låta bankonstruktörerna styra en karaktär direkt i editorn. Dessa 

editorer löser visserligen problemet, men endast för den sorten av editorer. Hos editorer 

utan möjlighet att spela banan i editorn återstår problemet fortfarande.  

För att utesluta editorer med den funktion som gör det möjligt för bankonstruktören 

att testa banan direkt i editorn läste vi deras specifikationslista, alternativt laddade vi ner 

editorer och granskade de funktioner de erbjöd. 

 

 

1.7 Disposition 

 

I kommande kapitel kommer vi att förklara teorin bakom bland annat grafalgoritmer och 

andra viktiga teoretiska begrepp som är viktiga för lättare förståelse för uppsatsens 

andra delar. 

En ingående beskrivning av uppsatsens metoddel presenteras, samt en resultatdel 

som visar en jämförelse mellan automatisk och manuell testning. Uppsatsen avslutas 

med en diskussionsdel där vi tolkar vårt resultat och en avslutningsdel som 

sammanställer arbetet samt förslag på fortsatt forskning. 
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2 Teori 
 

Detta kapitel behandlar spelfysik, vad det är och hur det fungerar. Utöver spelfysik 

diskuteras även grafteori och sökalgoritmer. Det finns en mängd olika algoritmer med 

olika syften och funktioner, men vi kommer endast gå in på ett par av dem som är 

relevanta för det här arbetet. 

 

 

2.1 Vad är spelfysik? 

 

Algoritmen i vår funktion ska fungera med spelets grundläggande fysikregler. Vad en 

fysikregel i ett spel är kan variera en hel del beroende på spel, samt vad utvecklaren 

väljer för regler. Vissa utvecklare väljer att göra ett spel verklighetstroget med realistisk 

fysik medan andra väljer att göra så kallade arkadspel. 

De vanligaste begreppen inom spelfysik är([10]): 

 

Hastighet: Hur fort ett objekt rör sig. 

Acceleration: Hur mycket hastigheten ändras hos ett objekt. 

Position: Var ett föremål befinner sig. 

Kraft: Det som orsakar gravitation. 

Tid: Påverkan på andra faktorer, kan avgöras med tid. 

Gravitation: Kraft som drar ner föremål till marken. 

Vikt: Föremåls vikt, som i sin tur påverkas av gravitationen. 

 

Vi utgår från att vi har en karaktär i spelet. Denna karaktär kommer att ha några 

egenskaper som den följer. Två av dessa egenskaper är att gå/springa samt hoppa. 

Eftersom vi arbetar i en 2D-editor är det viktigaste vi behöver veta karaktärens hastighet 

i x-led samt i y-led. I y-led kommer karaktären att påverkas av två krafter. Dels den 

hastighet eller kraft som påverkar karaktären när den hoppar upp i Y-led samt 

gravitationen som drar ner karaktären, på samma sätt som för oss människor på jorden. 

I detta fall representerar de två axlarna karaktärens rörelser, x-axeln när karaktären 

rör sig höger eller vänster och y-axeln när karaktären hoppar eller faller ned. Eftersom 

det är ett tvådimensionellt (2D) spel är det endast x- och y-axeln vi behöver bry oss om 

(se bild 2.1a).  

Bild 2.1a: Bilden visar de olika axlarna. Röda pilen är rörelse uppåt/nedåt, och den gröna 

vänster/höger 
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Gravitationen är den avgörande faktorn och med den avgörs till exempel spelarens 

längsta hopp respektive högsta hopp. För att en karaktär ska kunna hoppa framåt 

behöver den tre krafter, en framåt, en uppåt och en nedåt. Utan kraften nedåt, 

gravitationen, skulle karaktären bara fortsätta uppåt. Detta demonstreras i bild 2.1b.  

 

 

2.2 Grafteori och algoritmbeskrivning 

 

I kommande underavsnitt kommer vi gå in på grafteori samt ge en grundligare 

beskrivning av algoritmer. 

 

 

2.2.1 Grafteoretiska termer 

 

Här kommer ett antal begrepp som används inom grafteorin, dessa termer definieras 

enligt Söderhjelm (u.å.) ([11]) på följande sätt. 

 

Väg: Ett sätt att ta sig mellan två noder. Detta görs genom att följa kanterna som finns 

mellan noderna.  

 

Vikt: En viktad graf innebär att varje kant i grafen har ett associerat värde. Detta värde 

är vikten men man brukar kalla denna vikt för kostnaden mellan noder. En viktad graf är 

alltså en graf som anger en kostnad mellan noderna.  

 

Cykel: En cykel innebär att vägen algoritmen tar återgår till startnoden. Detta leder till 

att en loop skapas. 

 

Grad: Representerar antalet andra noder den aktuella noden har som grannar. 

 

Riktad/Oriktad: En graf kan vara riktad eller oriktad. En oriktad graf innebär att 

algoritmen kan gå från A till B och från B till A, vägen är dubbelriktad. Detta möjliggör 

bland annat “backtracking” det vill säga att algoritmen kan gå tillbaka samma väg den 

kom, exempelvis om algoritmen skulle stöta på ett hinder. En riktad graf innebär då 

motsatsen, algoritmen kan bara gå framåt då den kant som existerar mellan noderna bara 

går åt ett håll.  

  

Bild 2.1b: Den röda pilen representerar kraften uppåt, den gröna kraften framåt och den gula 

kraften nedåt. Dessa krafter avgör hur långt spelaren kan hoppa. 
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2.2.2 Kort om grafteori samt grafalgoritmer  

 

Grafalgoritmer är en form av algoritm som använder sig av noder för att beräkna 

eventuella sökningar. En nod (vertex) är en brytpunkt och dessa bygger upp och formar 

grunden i en grafalgoritm. Varje nod har en kant, och dessa kanter brukar ha en viss 

vikt. Vikten kan användas för att avgöra närmaste vägen mellan två punkter. Detta 

genom att kontrollera den sammanlagda vikten mellan dessa punkter. Vägen med den 

minsta vikten är den närmaste vägen ([12]). 

 

Figur 2.2a visar hur en graf anpassats till ett spels rutnät. ([11]) 

 

Figur 2.2b demonstrerar en oriktad graf. Där kanterna är dubbelriktade. Det innebär att 

kanten (A, B) är samma sak som kanten (B, A) ([11]). 

Figur 2.2c, demonstrerar en riktad graf. Likt en enkelriktad gata kan man bara färdas 

i en riktning, från A till B, men att färdas från B till A på samma gata går inte. På detta 

sätt fungerar en riktad graf. När en nod har besökts kan inte föregående nod besökas 

utan enda vägen är framåt.([11]) 

 

 

Figur 2.2b: Oriktad graf. 
Figur 2.2c: Riktad graf. 

Figur 2.2a: Graf bestående av noder och möjliga kanter. 
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2.3 Vad är en algoritm? 

 

En algoritm är en uppsättning instruktioner vars syfte är att lösa en eller flera uppgifter. 

En algoritm kan vara en enkel sådan, som att leta efter en specifik person i en 

personlista. En mer komplex algoritm kan vara till exempel uträkning av kortaste vägen 

mellan två punkter ([13]). 

 

 

2.3.1 Sökalgoritm och dess betydelse 

 

En sökalgoritm är en algoritm som används för att leta reda på ett specifikt värde i 

exempelvis en lista. En sökalgoritm som utför sin sökning inom en graf kallas för 

grafalgoritm. En grafalgoritm använder sig av noder för att ta sig till sitt mål. Ett 

användningsområde då grafalgoritmer används är pathfinding ([14]), det vill säga en 

algoritm vars uppgift är att hitta en eller flera vägar till en viss position, oftast ska 

algoritmen även ta fram den kortaste vägen dit. 

Om grafen ska vara oriktad eller riktad beror på vilken algoritm du använder. A* 

([14]) använder sig av heuristik vilket förhindrar att algoritmen hamnar i en situation då 

den behöver använda “backtracking”, därmed behöver grafen inte vara oriktad. Om vi 

istället skulle använda Dijkstras ([15]) algoritm och grafen är riktad skulle algoritmen 

inte kunna slutföras om den stötte på ett hinder då den inte kan använda sig av 

“backtracking”. 

 

 

2.3.2 Linjär sökalgoritm 

 

En linjär sökalgoritm brukar användas för att hitta ett specifikt värde i en lista. Det kan 

handla om namn, registreringsnummer, personnummer etc. Linjära sökalgoritmer söker 

igenom en lista stegvis och är inte beroende av om listan är sorterad ([16]).  

 

Figur 2.3 visar hur den linjära algoritmen fungerar. Vi antar att rutorna föreställer olika 

element i en lista. Vi är ute efter elementet med värdet 8. Algoritmen börjar från det 

första elementet. Innehåller inte element 1 värdet 8 går vi vidare till nästa element, tills 

vi hittar värdet 8. Har vi hittat värdet 8 stannar vi där och returnerar att värdet 8 finns, 

annars returnerar algoritmen att värdet 8 inte finns. 

 

  

Figur 2.3: Exempel på en linjär algoritm som söker igenom en sorterad lista. 
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2.3.3 Binär sökalgoritm 

 

En binär sökalgoritm skiljer sig från den linjära. En binär sökalgoritm kräver att en lista 

är sorterad eftersom den inte söker stegvis. Den binära sökalgoritmen börjar med att 

undersöka mitten av en lista. När den undersökt mitten, avgör den om det man söker 

ligger till vänster eller höger om det sökta värdet ([17]). 

 

Figur 2.4a demonstrerar en binär sökning. Vi söker efter ett element som innehåller 

värdet 2. Algoritmen börjar med att hitta mitten av listan och får fram värdet 5. 

Eftersom 2 är mindre än 5 utesluter algoritmen allt som är större än 5 och behöver bara 

fokusera på listans vänstra sida. 

 

Nästa steg fungerar likadant som första steget, se figur 2.4b. Algoritmen hittar mitten av 

den vänstra delen och får fram värdet 3. Det är inte talet vi söker efter. 

 

 

Algoritmen undersöker om 2 är mindre eller större än 3, se figur 2.4c. Eftersom 2 är 

mindre utesluter algoritmen 4 och 5. Nästa steg blir likadant som 1 och 2. Algoritmen 

hittar mitten mellan 1 och 3 vilket är 2. Efter detta steg har den hittat elementet med det 

eftersökta värdet.  

Figur 2.4b: Fortsatt sökning i den sorterade listan. 

Figur 2.4c: Algoritmen hittar det eftersökta värdet. 

Figur 2.4a: Startskedet i en binär algoritms sökning. 
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Den binära sökalgoritmen är mindre kostsam att använda då den hittar ett värden 

snabbare än den linjära, förutsatt att listan den letar i är sorterad. Om vi antar att det är 

värdet 9 vi letar efter, skulle det ha tagit den linjära algoritmen nio steg att hitta värdet, 

jämfört med 3 som den binära kräver. 

 

 

2.3.4 Dijkstras algoritm  
 

Dijkstras algoritm är en grafalgoritm som förutom att hitta en väg mellan två punkter 

också hittar närmaste vägen mellan dem. Detta gör den genom att kontrollera vikten för 

varje nod och sedan beräkna vilken samling av noder, alltså vilken väg som har den 

lägsta totala vikten. Till skillnad från exempelvis A* så behöver Dijkstras algoritm inte 

veta om slutpositionen för att börja söka, den söker tills den hittat den. När den önskade 

noden har hittats räknar algoritmen ut vilken väg som medför minst kostnad, det vill 

säga den väg med minst totala vikt ([15]).  

 
 

I figur 2.5a demonstreras Dijkstras algoritm. Den gröna rutan är algoritmens 

startposition och den röda dess slutposition. De mörkgrå partiet i mitten är ett hinder, 

vilket innebär att dessa noder inte är sökbara. Därmed måste algoritmen söka runt 

hindret. Algoritmen utgår från startpositionen och söker i alla riktningar. Den blå linjen 

är algoritmens front. Grannarna till varje nod i fronten är i processen att undersökas av 

algoritmen. Noden A i figur 2.5b föreställer en frontnod (se figur 2.5b). När algoritmen 

går vidare markeras dessa som besökta. Det ljusgröna området är de noder som har 

besökts. Det ljusblå området är noder som ännu inte besökts. Efter att algoritmen har 

lokaliserat den efterfrågade positionen räknas den kortaste vägen ut genom att 

kontrollera vikten mellan varje nod. 

Ett exempel på hur algoritmens front avancerar bland noderna illustreras i följande 

figurer. 

 

Steg 1: Algoritmen börjar vid noden A, 

se figur 2.5b. Målet är att ta sig till F. 

Från A kontrollerar den kostnaden att ta 

sig till grannarna B, C, D. Därefter väljs 

den grannen med lägsta kostnaden. 

 

  

Figur 2.5a: Början och slut av algoritmens sökning. 

Figur 2.5b: Dijkstras, steg 1. 
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Steg 2: I detta fall var det C som var 

billigast att gå till, se figur 2.5c. Nu 

kontrollerar den grannar till C, vilket 

är B, D, E. Kostnaden för nästa steg 

innefattar kostnaden från föregående 

nod, A, till nuvarande nod, C samt 

kostnaden från C till B, D och E. Från 

C till B blir den sammanlagda 

kostnaden 7 och eftersom det är högre 

än 5 ignoreras den vägen. Från C till 

D är kostnaden 9 som även här är 

högre än den nuvarande kostnaden till 

den noden så den vägen ignoreras 

också. Från C till E är kostnaden 12. 

 

 

 

 

 

Steg 3: Nu är alla grannarna till 

noden C kontrollerade, se figur 

2.5d, detta innebär att A och C är nu 

besökta. B, D och E är nu de 

närliggande noderna som är 

obesökta, den nod med lägsta 

kostnad väljer algoritmen att 

besöka, vilket i detta fall är B med 

kostnaden 5. Noden B har endast en 

granne som fortfarande är obesökt, 

E. Efter att ha kontrollerat 

kostnaden från B till E visar det sig 

att den nya kostnaden, 11, till E är 

lägre än den föregående, 12, vilket 

innebär att E får en ny kostnad. 

 

 

 

 

Steg 4: Nu återstår noderna D och E, 

den med lägst kostnad besöks, vilket 

är D. Från D kontrollerar den 

kostnaden till de obesökta noderna E 

och G. Från D till E är värdet 11 

vilket är detsamma som den 

nuvarande kostnaden till E så den 

vägen ignoreras. Värdet från D till G 

är 13. 

 

 

 

 

Figur 2.5c: Dijkstras, steg 2. 

Figur 2.5d: Dijkstras, steg 3. 

Figur 2.5e: Dijkstras, steg 4. 
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Steg 5: Nästa nod att besöka är E då 

den har värdet 11 vilket är den lägsta 

av de obesökta noderna, se figur 2.5f. 

Från E till G är kostnaden 19 vilket är 

högre än den nuvarande kostnaden till 

den noden så den vägen ignoreras. 

Värdet från E till F är 21. Nu återstår 

två noder som inte besökts, G och F. 

Eftersom G har den lägre kostnaden 

av 13 så besöks noden G. 

 

 

 

 

 

 

Steg 6: Noden G besöks och dess 

grannar ska kontrolleras, se figur 2.5g. 

Kostnaden mellan G och E blir 15, 

vilket är högre än det nuvarande värdet 

hos E. Vägen ignoreras. Kostnaden att 

gå till F blir 22, vilket är högre än det 

nuvarande värdet av F. Vägen ignoreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 7: Noden F återstår att besökas. 

Vägen från E till F innebär en mindre 

kostnad än vägen mellan G till F, 

därmed besöks F via E. Noden F är nu 

besökt och det är vår slutnod och vi är 

nu klara, se figur 2.5h. Den väg med 

minst kostnad mellan A och F är via 

noderna A, B, E och F. 

 

  

Figur 2.5h: Dijkstras, steg 7. 

Figur 2.5f: Dijkstras, steg 5. 

Figur 2.5g: Dijkstras, steg 6. 
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2.3.5 Breadth first algorithm 

 

Denna algoritm fungerar genom att stegvis undersöka noder. Den börjar med 

startpositionen (trädets rot) och inspekterar varje granne till den nuvarande besökta 

noden. För varje inspekterad nod kommer den undersöka de inspekterade nodernas 

grannar och fortsätter tills slutnoden hittats. Precis som Dijkstras algoritm söker den 

igenom alla noder utan att bry sig om var slutnoden är ([13]). 

 

Steg 1: Algoritmen startar vid nod A, se figur 

2.6a. Algoritmen kontrollerar om A har några 

obesökta grannar vilket i detta fall den har, B 

och C. Här finns det ingen regel vilken den 

ska välja först att besöka utan för enkelhetens 

skull illustrerar vi detta efter alfabetisk 

ordning, därmed väljer algoritmen B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 2: Nu när B har besökts måste 

algoritmen kontrollera om A har fler obesökta 

grannar innan den kan gå vidare till några 

eventuella grannar till B. I detta fall måste C 

även besökas, se figur 2.6b, då den är granne 

till A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.6a: Breadth first, steg 1. 

Figur 2.6b: Breadth first, steg 2. 
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Steg 3: Efter att algoritmen besökt B och C 

undersöker den närliggande grannar till dem 

och fortsätter i det här mönstret att besöka 

dem i tur och ordning. Alltså innebär det att 

den besöker D och E, se figur 2.6c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 4: Nu kan inte algoritmen bara gå 

vidare till F från E, den måste först besöka 

grannarna till C det vill säga noderna G och 

H, se figur 2.6d. 

 

Steg 5: När noderna G och H har blivit 

besökta går algoritmen vidare till F. 

 

 

  

Figur 2.6d: Breadth first, steg 4 och 5. 

Figur 2.6c: Breadth first, steg 3. 
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2.3.6 A* (A star) algoritmen 

 

A*-algoritmen är en av de mer effektiva grafalgoritmerna när det kommer till att hitta 

den minst kostsamma vägen. Algoritmen är snabbare än andra algoritmer då den 

använder sig av heuristik ([15]). 

 

Manhattandistansen 

Manhattandistansen är distansen mellan två punkter i ett rutnät där vägen endast går 

horisontellt och vertikalt det vill säga det går inte att röra sig diagonalt, se figur 2.7, 

detta grundar sig på Manhattans rutnätsliknande gatugeografi i New York ([14]). 

 

Här illustreras ett exempel där A*-algoritmen används, se figur 2.8. Den gröna rutan 

representerar start och den röda mål. De svarta rutorna i mitten representerar ett hinder. 

De gulmarkerade rutorna utgör den kortaste vägen som hittats. Algoritmen använder sig 

av två listor, en öppen lista och en stängd lista. Den öppna listan fungerar som en kö, en 

kö av noder som ska undersökas. Noder som har undersökts placeras i den stängda 

listan. Algoritmen startar på startrutan som blir den första noden att placeras i den öppna 

listan. Startrutan är omgiven av intilliggande rutor så kallade grannar och dessa grannar 

placeras också i den öppna listan. Startrutan blir “förälder” till grannarna. Hos varje 

granne står ett nummer. Numret är kostnaden för algoritmen att ta steget dit. För 

enkelhetens skull har vi använt de stegkostnader som Lester använt [14]. Ett horisontellt 

eller vertikalt steg är 10 och ett diagonalt steg är 14. 

 

Den gulmarkerade rutan direkt till 

höger om startrutan har den 

sammanlagda kostnaden 70. 

Summan består av två delar. Den 

första delen är kostnaden av antalet 

steg från startrutan till den aktuella 

rutan vilket är 10 då det endast är ett 

steg och det är horisontellt. Den 

andra delen är den uppskattade 

gissningen. Den uppskattade 

gissningen är kostnaden av 

Manhattandistansen från den 

aktuella rutan till målrutan. 

Distansen utgörs av vertikala och 

horisontella steg och eventuella 

Figur 2.7: Bilden demonstrerar Manhattandistansen. 

Figur 2.8: A* exempel i rutnätsmiljö. 
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hinder ignoreras vid uträkning av distansen. Då det är sex steg från den aktuella rutan 

till målrutan och alla steg är horisontella är summan antalet steg multiplicerat med 

stegkostnaden för ett horisontellt eller vertikalt steg, vilket i detta fall är 60. Dessa två 

delar av den sammanlagda kostnaden adderas och bildar 70. På detta sätt beräknas 

kostnaden för algoritmens varje steg. 

Det kan konstateras att av startrutans grannar innebär ett steg till grannen direkt till 

höger har minst kostnad och eftersom algoritmen letar efter den kortaste vägen, d.v.s. 

den billigaste vägen, blir denna granne algoritmens första steg. När algoritmen nått 

målrutan går man baklänges från förälder till förälder och därmed har man funnit 

sökvägen. Notera att en del noder har blivit bortvalda trots att de har lägre kostnad än 

andra grannar till sin förälder. Anledningen till detta är att den utvalda sökvägen har en 

lägre totalkostnad än i det här fallet en väg som går ända fram till hindret och sedan runt 

det. 
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3 Metod 
 

Kapitlet kommer att innefatta vilka vägar som togs då metoden skapades samt vilka 

undersökningar som utfördes för att kunna besvara frågeställningarna. Ytterligare 

kommer utformningen av arbetets testdel att presenteras. 

 

 

3.1 Inledning 

 

Metoden är till största del till för att avgöra om automatisk nåbarhetstestning i en 

baneditor kan förbättra banbyggandet och möjligtvis ersätta manuell testning. 

Det här arbetet inleds med en sökning efter tidigare arbeten inom området, 

huvudsakligen om det har gjorts tidigare forskning eller arbeten inom automatiserad 

nåbarhetstestning i en baneditor. Från ovanstående undersökning kunde det fastställas 

att tidigare forskning eller arbete inte gjorts på en akademisk nivå. Det här medför att 

metoden inte bygger på något tidigare arbete och inte heller försöker återskapa en metod 

från tidigare arbeten. 

 

 

3.2 Undersökning av befintliga editorer 

 

Då tidigare arbeten inom området inte fanns på akademisk nivå, utförs en undersökning 

och analys av befintliga editorer som försäkran om tidigare arbete har utförts. 

Undersökningen innefattade nedladdning av editorer och granskning av deras 

funktionalitet. Om en editor inte var tillgänglig för nedladdning för granskning, 

granskades istället en eventuell specifikationslista. 

 

 

3.3 Förstudie av algoritmer 

 

Då vi inte kunnat hitta andra arbeten gjorda inom exakt detta område och befintliga 

editorer inte erbjuder automatisk testning ses möjligheten att använda algoritmer för 

utformning av automatiserad testning över. 

För att kunna besvara frågeställningen “Vilken algoritm fungerar bäst med 

automatiserad testning i en baneditor?” utförs en explorativ studie. Studien innefattar 

en undersökning och analys av vilka algoritmer som har potential och som möjligtvis 

används vid liknande ämnesområden (pathfinding) och som kan vara till hjälp för 

uppbyggandet av arbetet. Studien innefattade för det mesta studerande av olika 

algoritmer via olika artiklar och forumtrådar ([12], [14], [15], [18]). 

Efter att analysen av diverse algoritmer har utförts och teoretisk kunskap inhämtats, 

studerades olika forumtrådar för att stärka validiteten i vilken algoritm som kan fungera 

bäst. Forumtrådarna kan ses som en andrahandsåsikt om vad som rekommenderas vid 

liknande ämnesområde. 

Viktigt att poängtera är att vi studerat flera olika algoritmer och lärt oss dess 

grundläggande funktionaliteter, men med hjälp av forumtrådar kan en algoritm väljas ut 

för arbetet. Detta angreppssätt valdes då det skulle ha tagit för långt tid att implementera 

de olika algoritmerna på grund av deras komplexitet. 
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3.4 Utveckling 

 

Följande avsnitt går igenom utvecklingen av funktionen som har för uppgift att utföra 

nåbarhetstestet. Funktionens bärande pelare är en sökalgoritm, men dessutom behövs en 

integrering av spelfysik. Fysikintegreringen medför att algoritmerna tar med fysik i 

beräkningarna. Funktionen ska utföra ett simulerat hopp för att visa om en position är 

nåbar. För att uppnå detta behöver algoritmen få tag i den korrekta hastigheten för att 

garantera att det simulerade hoppet når positionen och inte missar eller förhindras av ett 

hinder. 

 

 

3.4.1 Linjära och binära 

 

För att applicera avståndssökning till den linjära algoritmen kan man låta algoritmen 

utföra stegvisa hoppscenarion (linjär söker stegvis). För varje utfört hopp kan vi öka på 

hastigheten i x-led med önskad angiven hastighet, denna ökning kan vi låta vara 

konstant och låta ske vid varje hopp. Ju mindre ökad hastighet vi adderar desto fler 

hopp kommer att utföras. 

Det här medför att så länge algoritmen inte har nått slutpositionen kommer ett annat 

hoppscenario att utföras, med samma hastighetsökning. För att inte algoritmen ska 

fortsätta söka oändligt begränsas den genom att sluta söka när maxhastigheten i x-led 

har uppnåtts, eller när slutdestinationen har upptäcks vara nåbar och därmed presentera 

ett resultat för bankonstruktören. 

Lösningen till den binära algoritmen är relativt lik den föregående algoritmen. Här är 

processen lite mer komplex. Algoritmen utför ett hopp med maximal hastighet. Till 

följd av detta får vi fram spelarens räckvidd vilket leder till att vi kan avgöra om 

positionen är utanför eller inom denna räckvidd. Efterföljande hopp utförs med en 

minskning eller ökning av hastigheten beroende på om positionen är närmare eller 

längre ifrån spelaren. Hastighetsändringen är hälften av hastigheten från föregående 

hopp. På detta sätt fortsätter algoritmen tills den når positionen eller stöter på ett hinder. 

 

 

3.4.2 A*(A star) 

 

Oavsett om pathfinding ([14]) implementeras i ett spel, en baneditor eller ett 

nätverkssystem är det vissa grundläggande implementeringar som måste göras för att få 

algoritmen att fungera. Det första som behöver göras är: 

 

 Ett system för hur nodplacering ska se. 

 Hur du ska avgöra start- och slutposition. 

 

Eftersom A* är en grafalgoritm kan det vara rimligt att börja med nodplaceringen i 

editorn. Var noderna placeras är valfritt, men man bör utgå ifrån den struktur som 

används. Då vi använder en rutnätsbaserad struktur väljer vi att placera en nod i varje 

ruta.  

Nästa steg i processen blir att avgöra hur algoritmen ska söka. Eftersom vi inte 

bygger en bana som endast består av luft utan även hinder och föremål som är avsedda 

att blockera vägar måste algoritmen veta om dessa objekt för att kunna avgöra om 

noderna är sökbara eller inte. 

Något som bör uppmärksammas vid nodplacering i en bana avsedd för plattformsspel 

är att till skillnad från ett spel med top-down-perspektiv [19] går spelaren ovanpå 
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byggstenar som utgör sig för exempelvis gräs istället för direkt på dem. Detta innebär 

att noderna bör placeras på byggstenar som är direkt ovanför mark. Ytterligare en sak 

som är vanligt i plattformsspel är gravitation. Vanligtvis kan inte en spelare gå i luften. 

Därför måste algoritmen anpassas till detta. 

För att få algoritmen att fungera med fysik, kan man göra det genom att sätta kostnad 

för varje rörelse. Eftersom vi inte vill att algoritmen ska hitta vägar genom luften 

(förutom vid tillfällen då den ska kontrollera avståndet mellan plattformar) kan vi sätta 

en högre kostnad för alla rörelser som leder algoritmen uppåt och lägst kostnad för 

noder som befinner sig direkt ovanför kollisionsbara byggstenar eller “mark”. Detta 

medför att vid eventuella kanter, eller när det inte finns mark under kommer algoritmen 

att välja att gå nedåt eftersom kostnaden blir mindre, än att ta sig uppåt. Detta fungerar 

till viss del, men eftersom algoritmen vill hitta vägen med minst kostnad, hittar den till 

slut en väg genom luften. Detta på grund av att kostnaden för en väg som följer 

plattformarnas ovansidor blir för stor i slutändan.  

 

Figur 3.1a. visar ett typiskt scenario när algoritmen letar sig ner mot den undre 

plattformen för att kunna ta sig vidare till slutpositionen (blå ruta). Dock hittar den en 

väg genom luften till slut då det helt enkelt är billigare att gå rakt åt höger än ner till 

plattformen och sedan upp igen. Detta är inte rimligt då vi ej kan gå på “luft”. 

 

Det andra sättet att få algoritmen att fungera med fysik är att utesluta kostnaden för 

varje rörelse och under nodplaceringen endast förse byggstenar som befinner sig direkt 

ovanför mark med noder. Se figur 3.1b. 

Algoritmen stöter på ett problem, den kan nu inte hitta till nästa plattform då det blir 

en lucka bland noderna. Noden vid kanten på den första plattformen har inga grannar 

Figur 3.1a: Misslyckad sökning med A* integrerad med fysik. 

Figur 3.1b: Nytt söksätt men fortfarande uppstår problem. 



 

19 

och algoritmen kan därmed inte fortsätta söka efter en väg till målpositionen. Se figur 

3.1c. 

 

Problemet löses genom att låta algoritmen veta när den har kommit till en kantnod. För 

att algoritmen ska veta att den anlänt till en kant utför vi en kontroll under algoritmens 

sökning. När algoritmen kommer till en ny nod undersöker den dennes grannar, här 

utför vi vår kontroll. Om noden inte har mer än en granne som är besökbar, d.v.s. en 

nod som befinner sig ovanför mark och inte har besökts tidigare, innebär detta att noden 

är en kant eftersom kollisionsbara byggstenar och byggstenar som representerar luft ej 

är besökbara. 

 

Nästa steg är att söka efter nästa kant, på samma sätt som den hittade den som den står 

på nu, och därefter kontrollera om avståndet mellan de två kanterna är inom radien av 

spelarens räckvidd och avgöra om den är nåbar eller inte. Se figur 3.1d. 

Denna lösning innebär att den nya kanten blir en nyfunnen granne till den kant 

algoritmen står på, alltså har den tidigare luckan blivit hopsvetsad. Lösningen medför en 

oavbruten sökväg för algoritmen vilket leder till att den kan hitta en väg fram till 

målpositionen. 

 

 

  

Figur 3.1c: Sökningen ska ”hoppa” mellan plattformarna. 

Figur 3.1d: Lyckad sökning med A* integrerad med fysik. 



 

20 

3.5 Testgenomförande 

 

För att kunna besvara den viktigaste frågeställningen “Ger automatisk testning en 

förbättring i banbyggandet eller är manuell testning fortfarande det sätt som är mest 

tidseffektivt?” utförs 30 tester mot 3 olika banor. 

Testernas syfte är att ge en inblick i hur automatisk testning presterar i förhållande 

till manuell testning av banor. För att kunna göra denna bedömning utförs tester med 

dessa egenskaper: 

 

 Automatisk testning implementerat i editorn 

 Manuell testning med möjlighet att styra direkt i editorn 

 

Första alternativet innefattar automatisk testning vilket vi utvecklar i det här arbetet. 

Den andra innefattar en möjlighet att testa direkt i editorn. En spelbar karaktär 

presenteras för testaren där styrning av denna karaktär är möjligt medan 

bankonstruktionen pågår. Karaktären påverkar inte byggandet av banan. 

Ett test inleds med att en av testpersonerna går ut ur testmiljön under tiden som den 

andra utformar en skiss på papper samt ändrar fysikegenskaperna. Därefter återvänder 

testpersonen och påbörjar bankonstruktionen enligt skissens anvisningar. 

När testpersonen påbörjar bankonstruktionen sätts en timer igång för att mäta tiden 

det tar för utförandet av banan samt testning av banans nåbarhet. När personen är klar 

och alla positioner är nåbara, det vill säga att det är möjligt att ta sig från A till B 

stoppas timern och tiderna sparas för just det här testet.  

För varje testning sammanställs data och när alla tester är klara sammanställs datan 

och ett slutgiltigt resultat presenteras. 

Testbanornas storlek varierar, men uppbyggnaden av banorna ger en ungefärlig 

speltid på 5-10 minuter. 

 

 

3.5.1 Olika bankonstruktioner 

 

För att öka validiteten och reliabiliteten används bankonstruktioner med olika 

komplexitet vid testning. 

 

1. Banor med låg komplexitet 

2. Banor med medel komplexitet 

3. Banor med hög komplexitet 

 

Banor med låg komplexitet innebär en bankonstruktion som inte tänjer på 

spelfysiken. Det innebär att byggstenar alltid kommer att vara lätta att nås vid hopp och 

att placera dessa för just det ändamålet inte innebär några svårigheter. 

Banor med medel komplexitet innebär en bankonstruktion som tänjer på spelfysiken. 

Det innebär att vissa byggstenar ska placeras med så stort avstånd som möjligt ifrån 

varandra och avståndet får inte överstiga spelarens längsta eller högsta hopp.  

Banor med hög komplexitet är en vidareutveckling av banor med medel komplexitet. 

Ytterligare kommer banan innehålla svåråtkomliga platser vilket innebär att avståndet 

måste vara specifikt. 
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3.6 Metoddiskussion 

 

Den valda metoden anser vi vara lämplig för en undersökning av denna typ. Då vår 

tidigare kunskap inom ämnet var relativt liten ansågs en explorativ studie som det bästa 

valet för att skapa förståelse kring ämnet. Vi hade en klar bild av vad vi ville 

åstadkomma och till följd av studien blev det även klart hur vi skulle gå tillväga. Detta 

innefattade beslutet att skapa en egen editor och att funktionen skulle byggas runt en 

algoritm. Efter vidare utforskning och experimenterande i samband med algoritmer föll 

valet av sådan på A* (A star). Detta beslut anser vi vara det bästa, då algoritmens 

dokumentation visade dess funktionalitet samt vilka användningsområden den brukas 

inom, vilket passade utmärkt för arbetet och metoden. 

Vad gäller själva genomförandet av testerna utgick vi ifrån vad vi själva ansåg var 

lämpligast, då tester inom det här inte verkar ha genomförts tidigare och det därmed inte 

fanns testresultat tillgängliga som kunde utvärderas och utgås ifrån. Därför blev testerna 

framtagna utifrån vad syftet med funktionen var och på vilket sätt de främst kan vara till 

hjälp för att besvara frågeställningen. 

 

 

3.7 Avgränsningar 

 

I detta arbete tar vi inte hänsyn till den visuella aspekt som skulle krävas av en editor. 

Hänsyn tas inte heller till det omfattande utbudet av funktionalitet som en editor kan 

tänkas ha vid förekommande utveckling av en. Vi utvecklar editorn efter de krav vi 

ställer och det som krävs för att frågeställningen ska kunna besvaras. 

Vi avgränsar oss även från den breda tillgång av algoritmer som existerar. Urvalet av 

algoritmer som prövas är baserat på förstudien vi utför. Följande medför att en 

avancerad algoritm prövas (A*), samt två enkla (binär och linjär) 

 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

 

På grund av tidsbrist kunde endast 30 sammanlagda tester genomföras. Tidsbristen 

beror till största del på att implementeringen av algoritmerna tog mer tid än förväntat. 

Kunskapsbristen inom området medför att mer tid spenderades på inlärning och 

implementering. Dock ska det poängteras att kvaliteten på funktionen var tillräcklig och 

antalet tester var goda för att ge ett tillförlitligt resultat. 

Då testerna utförs av samma personer som utvecklar funktionen kan resultatet 

ifrågasättas. Detta för att utvecklarna vill att deras funktion ska bli så bra som möjligt.  

Det som skulle kunnat ha gjorts annorlunda för att stärka validiteten och resultatet är 

att låta andra personer agera som testare. Dels för att dessa skulle vara objektiva i 

bedömningen av funktionen, dels för att flera tester då skulle kunna utföras inom 

tidsramen. 
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4 Resultat 
 

Det här kapitlet kommer till största del innehålla empirisk data som presenterar 

resultatet från metodens testgenomförande. Resultatet är baserat på 30 tester som utförs 

mot 5 olika bankonstruktioner med 3 varianter av komplexitet. Banans utseende är vad 

som skiljer konstruktionerna åt. 

Utöver testresultatet presenteras val av algoritm från förstudien. 

 

 

4.1 Algoritmresultat utifrån artikelstudien 

 

Utifrån förstudien ansågs A* vara den bästa algoritmen för implementation av 

nåbarhetstestning i en baneditor. Resultatet bygger på att det finns gott om 

dokumentation om hur man kan använda algoritmen. Ett annat skäl är hur den fungerar 

rent teoretiskt. Inom pathfinding rekommenderades algoritmen av de flesta och var det 

främsta resultatet vid sökning av “pathfinding algorithm”. Resultatet har även påverkats 

av andrahandsåsikter, som kommer från diskussionsforum där grafalgoritmer 

diskuteras. 

 

 

4.2 Testresultat 

 

I det här underkapitlet presenteras empirisk data. Detta sker i form av tabeller där data 

kan utläsas från dem. Tabellerna innehåller en jämförelse mellan automatisk testning 

och manuell testning i en baneditor. Syftet är att ge en bättre inblick i hur automatisk 

testning presterar i jämförelse med traditionell manuell testning.  

I tabellerna går det att utläsa tiden som tagit för konstruktionen och testning av 

banan. 

Viktigt att poängtera är att i dessa tester är det A*-algoritmen som används i editorn. 

Binär och linjär algoritm ansågs inte vara godtagbara för ett rättvist resultat, då de 

presterade dåligt i förhållanden till A*-algoritmen. Uträkningsprocessen var avsevärt 

större och skillnaden i tid likaså. 

 

 

4.2.1 Bankonstruktion med låg komplexitet 

 

Tabell 4.1 nedan presenterar resultatet från bankonstruktion med låg komplexitet. 

 

Bankonstruktion Tid (automatisk) Tid (manuell) Tidsvinst Tidsvinst % 

Konstruktion 1 9 min 23 s 10 min 37 s 1 min 14 s 12 % 

Konstruktion 2 9 min 03 s 9 min 17 s 0 min 14 s 3 % 

Konstruktion 3 10 min 51 s 11 min 21 s 0 min 30 s 4 % 

Konstruktion 4 8 min 05 s 8 min 00 s - 0 min 05 s - 

Konstruktion 5 13 min 55 s 12 in 07 s - 1 min 48 s - 

Medel 10 min 15 s 10 min 16 s 0 min 39 s 6 % 

Tabell 4.1     
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4.3.2 Bankonstruktion med medel komplexitet 

 

Tabell 4.2 nedan presenterar resultatet från bankonstruktion med medel komplexitet. 

 

Bankonstruktion Tid (automatisk) Tid (manuell) Tidsvinst Tidsvinst % 

Konstruktion 1 13 min 16 s 16 min 44 s 3 min 28 s 21 % 

Konstruktion 2 14 min 01 s 14 min 29 s 0 min 28 s 3 % 

Konstruktion 3 15 min 56 s 18 min 18 s 2 min 22 s 13 % 

Konstruktion 4 18 min 14 s 19 min 11 s 0 min 57 s 5 % 

Konstruktion 5 14 min 32 s 19 min 41 s 5 min 09 s 26 % 

Medel 15 min 12 s 17 min 41 s 2 min 28 s 14 % 

Tabell 4.2     

 

4.3.3 Bankonstruktion med hög komplexitet 

 

Tabell 4.3 nedan presenterar resultat från bankonstruktion med hög komplexitet. 

 

Bankonstruktion Tid (automatisk) Tid (manuell) Tidsvinst Tidsvinst % 

Konstruktion 1 23 min 22 s 28 min 58 s 5 min 36 s 19 % 

Konstruktion 2 23 min 35 s 27 min 09 s 3 min 34 s 13 % 

Konstruktion 3 26 min 42 s 29 min 30 s 2 min 48 s 9 % 

Konstruktion 4 22 min 49 s 23 min 26 s 0 min 37 s 3 % 

Konstruktion 5 29 min 21 s 33 min 03 s 3 min 42 s 11 % 

Medel 25 min 10 s 28 min 25 s 3 min 15 s 11 % 

Tabell 4.3     

 

Resultatet visar att ju högre bankomplexiteten är, desto längre blir testtiden, oavsett om 

manuell eller automatisk testning används. För den lägsta bankomplexiteten blir 

tidsvinsten vid automatisk testning marginell, i två av fem fall finns ingen tidsvinst utan 

manuell testning går något snabbare. När bankomplexiteten ökar, ökar också 

tidsvinsten. Procentuellt sätt visar resultatet att störst tidsvinst finns när banorna är 

medelkomplexa, snittvärdet är 14 procent mot 6 procent för lågkomplexa banor och 11 

procent för högkomplexa banor. Genomsnittlig tidsvinst vid automatiserad testning för 

alla banor oavsett komplexitet var ca 10 %. 
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5 Diskussion  
 

Den här delen av uppsatsen kommer att ge en kortfattad sammanfattning av uppsatsens 

innehåll samt en diskussion huruvida metoden som används är tillräcklig för att besvara 

frågeställningarna.  

 

 

5.1 Reflektioner/metodkritik 

 

Eftersom tidigare forskning inom det här området verkar vara väldigt begränsat, hade vi 

väldigt lite att gå efter när det kommer till information om nåbarhetstestning. Därför var 

det viktigt för oss att hitta andra sätt och metoder som skulle hjälpa oss stödja vår 

hypotes. Det vi fick göra var att skapa en egen enkel editor som skulle hjälpa oss med 

detta arbete. Vi diskuterade en hel del angående editorn, huruvida det skulle vara lättare 

att försöka att hitta en baneditor(som hade öppen källkod) eller göra vår egen. En färdig 

editor skulle ha medfört en del fördelar, till exempel redan färdig funktionalitet när det 

kommer till placering av byggstenar och vilken sorts byggsten det är. Samtidigt ansåg vi 

att modifiering av en färdig editor skulle ha medfört en del svårigheter. Koden kan 

variera i språk och kodstil, vilket leder till att tid behöver läggas på att eventuellt lära sig 

språket samt förstå kodstilen. Vi valde därför att göra en egen enkel editor, som endast 

utförde det vi behövde för arbetet. Även om det tog ett tag att få in funktionaliteten, 

ansåg vi att det var rätt beslut.  

Inledningsvis var vi lite osäkra på vilken eller vilka algoritmer vi skulle välja. På 

grund av brist på kunskap och tid var vi osäkra på om vi vågade ge oss på de mer 

komplexa algoritmerna Nu i efterhand anser vi att vi kunde ha bortsett från de enklare 

algoritmerna (binär och linjär) och istället fokuserat på A*. Dock lyckades vi 

implementera samtliga algoritmer, vilket är mer än vi initialt trott möjligt beaktat 

studiens tidsomfattning. 

 

 

5.2 Tolkning 

 

Utifrån våra frågeställningar är vi nöjda och anser att vi fått svar på de problemområden 

som ställdes i kapitel 1. Det visade sig att automatisk testning kan ha en påverkan på 

banbyggandet när det kommer till tidsbesparing. Rent teoretiskt och som det ser ut nu 

skulle automatisk testning kunna ersätta manuell testning och underlätta för 

bankonstruktören. 

Utöver frågeställningarna hade vi alltid en tanke i bakhuvudet på varför vi inte kunde 

hitta tidigare arbeten, eller varför inte en sådan funktion redan finns i editor. Vi anser att 

implementationskostnaden skulle vara allt för stor. Nu arbetar vi med en enkel editor 

med minimal funktionalitet vilket gör implementationen lättare men samtidig tog det 

mer tid än förväntat. Vid större editorer finns mer funktionalitet, mer byggstenar med 

olika former som måste tas med i beräkning.  

Vi anser att en funktion för nåbarhetstestning skulle ha varit ett utmärkt tillägg i en 

editor men det är om man utvecklar en editor för andras bruk. Vi ser dock att som ett 

mindre spelföretag eller ensam utvecklare är det inte värt tidskostnaden. Då ser vi 

användning av traditionell bantestning som mer passande. 

När det kommer till algoritmerna, anser vi att vi fått tillräckligt med information för 

att dra en slutsats om vilken algoritm som är mest passande för funktionen. En viktig 

aspekt som vi alltid tänkte på var hur algoritmen skulle samarbeta med spelfysiken. Det 

enklaste sättet men det mest effektiva, var att beräkna det längsta hoppet som är möjligt 
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utifrån de egenskaper som det aktuella spelet har. Detta medförde att vi kunde ge 

algoritmerna ett villkor att gå efter som i detta fall är avståndssökningen. A* var lite mer 

avancerad att integrera med fysiken, men öppnade samtidigt för mer potential och mer 

korrekt användning av fysiken, vilket öppnar upp för både bättre 

funktionsimplementering och användningsområde. Även då implementeringen av A* 

med metoden som beskrivs i metoddelen inte är fulländad, ser vi stor potential i just 

pathfinding-algoritmer i en baneditor som ett extra utvecklingsverktyg som skulle ha 

underlättat banbyggandet för bandesigners. 

 

 

5.3 Resultatanalys 

 

Resultatet ger en bra indikation på hur skillnaden ser ut mellan att konstruera en bana 

med automatisk testning gentemot manuell testning. 

Den slutsatsen vi kan dra utifrån resultatet är att automatiserad testning ger en bättre 

tidseffektivitet. Den största skillnaden ses när banans komplexitet ökar. Detta anser vi 

har att göra med att vid manuell testning har testpersonen svårt att veta vad en karaktärs 

längsta respektive högsta hopp är, vilket gör det svårt att avgöra hur långt ifrån 

byggstenar kan placeras innan de är utanför spelkaraktärens hoppgränser. Då vi utförde 

testerna själva såg vi att det just var detta som orsakade tidsfördröjningen, då 

omplacering och omtestning krävdes för att få byggstenarna på rätt plats. 

Med automatisk testning minskade den här tidsfördröjningen eftersom algoritmen 

redan i förväg vet vad längsta respektive högsta hopp är, vilket innebar att byggstenar 

placeras om tills funktionen pekar på att avståndet är nåbart. 

I just våra tester visade det sig att den största genomsnittliga tidsvinsten gjordes på 

medelkomplexa banor. Vi inser att detta kan vara en tillfällighet, då testunderlaget 

kunde ha varit större. Det kan också bero på hur mycket bankonstruktionen skiljer inom 

varje komplexitet.  

Vi hade förväntat oss tidsvinst, men då tidigare forskningsresultat saknades hade vi 

inte några specifika mål eller förväntningar uppsatta. Den genomsnittliga tidsvinsten vid 

automatisk testning av alla banor var drygt 10 %, vilket ändå kan ses som en 

substantiell tidsvinst. 

 

 

5.4 Linjär och binär algoritmanalys 

 

De linjära och binära algoritmerna var enkla att implementera och likaså var 

modifieringen av dessa. Det krävdes inte mycket ändring i kod, för att få algoritmen att 

bete sig annorlunda. 

Det som är nackdelen med att använda linjära och binära är att sökningen är väldigt 

statisk. Vilket resulterar i att varje sökning ser exakt likadan ut och hoppscenarion är 

förbestämda med hastighetsökning eller -minskning som man själv anger. Detta innebär 

att man endast täcker en del av de hopp som en karaktär skulle kunna utföra.  

De linjära och binära algoritmerna är också lite instabila, då de för det mesta kunde 

missberäkna om kollisionen inte var tillräckligt bra. Detta medför att om det finns 

objekt som inte är fyrkantiga eller mindre kollisionsobjekt finns risken att de helt enkelt 

inte känner av kollisionen. 

Detta betyder att det blir mycket av en gissning för vad som är en bra eller dålig 

hastighetsökning för varje hopptest. Utifrån våra försök kom vi fram till att 

hastighetsökning på 0.2 i x-led gav bäst resultat för den linjära medan den binära delade 
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eller ökade hastighet med 2 i x-led, för att till slut få algoritmen att hitta slutpositionen 

utan att gå i loopar eller missa objekt. 

 

 

5.5 A*-algoritmanalys 

 

Med A*-algoritmen kunde vi kontrollera flera destinationer under ett och samma test. 

Detta uppnås då algoritmen har potential att leda sig själv även när den tar med fysik i 

beräkningarna och kan ta sig själv mellan de olika byggstenarna. 

Implementationen av A * algoritmen var något mer invecklad. Detta då denna 

algoritm har fler faktorer som avgöra dess beteende. Algoritmen är även mer anpassad 

för att hitta en väg mellan A och B själv. Detta innebär att hoppscenarion inte är lika 

statiska, utan algoritmen kommer att anpassa hastighet utefter avståndet mellan 

byggstenar vid eventuella hopp. Eventuella höjningar/minskningar av hastighet sker i 

detta fall då automatiskt. Grafalgoritmen fungerar även med varierande fysik, som man 

väljer att den ska arbete efter.  

I metoddelen (se avsnitt 3.4) beskriver vi två sätt att avgöra hur algoritmen ska söka, 

där den ena var att sätta större vikt på byggstenar som agerar som luft vilket innebär en 

mer kostsam väg att ta, medan den andra var att inte låta algoritmen söka någon 

annanstans än på byggstenar som är direkt placerade ovanför kollisionsbara byggstenar. 

Den andra metoden visade sig vara bättre och även den lättare metoden att 

implementera. Varför vi anser att den är bättre är för att vi inte behöver veta närmaste 

vägen mellan A och B, utan det vi är mer intresserade av är om avståndet mellan 

plattformerna är nåbar. Dessutom blev det färre beräkningsfel i algoritmens sökningar 

med denna metod än den förstnämnda, vilket framgår av avsnitt 3.4.2. 

 

 

5.6 Etiska och sociala aspekter 

 

Genom automatisk testning av nåbarhet är det en uppgift mindre som utvecklare måste 

göra, vilket innebär att de får mer tid att fokusera på andra aspekter av den generella 

testningen, inte minst spelet i sig. I detta fall med automatisk testning försvinner en 

uppgift, men vi anser att det är mer en positiv sak än negativ. Vid jämförelse med en 

person som jobbar vid en maskin och sedan ersätts av en automatiserad maskin förlorar 

denna person sitt jobb. Inom spelutveckling är det sannolikt inte någon som utbildar sig 

specifikt för nåbarhetstestning. 

Hur spel påverkar en person är en kluven fråga att diskutera, något som även 

uppmärksammats stort i media de senare åren. Vi anser att det finns både positiva och 

negativa faktorer i spel. Allt beror på hur mycket en individ spenderar av sin dag i en 

datorstol och spelar. Utifrån vår egen erfarenhet ger spel oss en glädje och ro några 

timmar i veckan. Några timmar då vi kan fly från verkligheten och absorbera en 

fantasivärld eller spendera några timmar med vänner och utföra olika uppdrag. Spel kan 

ge en gemenskap, där flera vänner träffas och spelar tillsammans. Å andra sidan anser vi 

att spel även kan utsätta en person för socialt utanförskap. 

Vi anser att spel kan påverka en persons sociala förmåga, som att interagera och 

empatisera med andra människor eller kunna föra diskussioner med andra människor 

som inte har likadan hobby som en själv, både på gott och ont. I spel av 

rollspelskaraktär måste spelaren leva sig in i, och fatta beslut, i egenskap av karaktären i 

spelet. Återigen, något vi kan se både som positivt och negativt. Att interagera i en 

spelvärld som baseras främst på konflikter och våld skulle kunna leda till 

våldsglorifiering och en förhöjd acceptans hos spelaren, samtidigt som det enligt vårt 
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synsätt utvecklar dennes förmåga att hantera konflikter. Spelaren tvingas ta ställning till 

om de val denne gör är etiska eller inte, vilket sätter den personliga mognaden på prov. 

Något som kan vara problematiskt i sig, om väldigt unga personer som saknar förmågan 

att reflektera spelar. 

Risken finns alltså att spelaren påverkas när denne utsätts för stora mängder 

våldsrelaterat innehåll eller förekomst av språk och handlingar som strider mot ett rent 

etiskt synsätt i verkligheten. Men vi anser att dessa faktorer beror på hur personen är 

och hur mycket tid som spenderas framför spel. En individ med god moral förstår mest 

sannolikt skillnaden i att begå oetiska handlingar i en icke verklig spelvärld, och kan 

låta sin spelkaraktär utföra dessa i underhållningssyfte, från att i verkligheten begå 

samma handling. Detta är återigen något som kan påverkas av individens mognad, en 

yngre person har exempelvis lättare att påverkas samt återigen, hur mycket tid individen 

väljer att ägna åt detta spelande. 

Vi anser även att det finns etiska aspekter i spel. Vi anser att en individ kan ta lärdom 

av spel, utveckla sin reaktionsförmåga, förbättra sin sociala situation eller att kunna 

hantera stressiga situationer bättre. Många spel handlar om att kunna samarbeta och ta 

viktiga beslut i stressiga situationer. Exempelvis spel av krigskaraktär. Det finns ett stort 

utbud av spel vars handling består av mer eller mindre autentiska krigssituationer. 

Forskning och media har uppmärksammat att krigsveteraner påverkats av dessa spel. 

Frågan är om det är etiskt att låta en spelare uppleva det en riktig människa i strid 

genomgår, fast hemma, framför sin dator. Vi menar att det är etiskt, spel av denna 

karaktär har visat sig utveckla förmågan att tänka strategiskt samt förmågan att 

samarbeta. Men återigen, frågan om det är etiskt rätt att i ett spel skjuta på en annan 

spelare i syfte att döda kvarstår, och får vara upp till spelaren själv att avgöra. 

Många spel har även pussel som behöver lösas för att ta sig vidare, till exempel 

hämta och placera objekt för att ta sig över ett hinder. Vi anser att allting ger en positiv 

effekt om det tas i moderation. Att spela flera timmar om dagen, utvecklar kanske 

reaktionsförmågan, men det drar förmodligen ner på andra motoriska funktioner som 

exempelvis balans.   
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6 Avslutning 
 

En kort sammanfattning av vad som gjorts och vad vi kommit fram till. Här kommer vi 

även ta upp förslag på fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Slutsats 

 

Utifrån metoden vi använder oss av har vi lyckats skapa automatisk testning i en 

baneditor. Vi har även lyckats besvara frågeställningarna, men viktigast fått svar på om 

automatisk testning kan vara ett alternativ till traditionell manuell testning. 

Utifrån tester som genomfördes har vi kunnat se ett resultat som pekar på att 

automatisk testning påskyndar banbyggandet gentemot manuell testning. Tidsskillnaden 

verkar öka ju mer komplex bankonstruktionen är. 

Vi anser att automatisk testning har potential i att ersätta vanlig manuell testning och 

denna slutsats drar vi baserat på våra resultat (se avsnitt 4.2). Dock anser vi att fler tester 

krävs samt bättre och bredare implementering för att kunna dra en allmän slutsats. 

Vi har också kommit fram till att den algoritm som passade bäst för automatiserad 

testning i en baneditor i vårt fall var A*-algoritmen. 

Beträffande integrering av spelfysik i algoritmerna var detta möjligt i de tre 

algoritmer vi testade för detta. Det var enklast att modifiera de två enklare algoritmerna, 

binär och linjär, men modifieringar i A*-algoritmen gav bättre funktion, trots att det tog 

längre tid att integrera spelfysiken i denna. 

 

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Då detta är ett väldigt omfattande område att ta sig an vore en bättre implementering av 

A* en bra idé till fortsatt forskning. För att utveckla funktionen ytterligare skulle man 

kunna utöka A*-sökning genom att lägga till nodkostnader för varje steg. Till följd av 

detta kan man få fram alternativa vägar samt reducera antalet beräkningsfel. Funktionen 

kan vidare utvecklas genom att utöka antalet spelattribut relaterade till navigation och 

fysik i funktionens beräkningar. Dessa spelattribut kan exempelvis vara “boosts” och 

“power-ups”, det vill säga när spelarens karaktärs egenskaper såsom hastighet eller 

hoppkraft är tillfälligt förbättrade. 

Utöver själva implementeringen skulle noggrannare testning av funktionens 

funktionalitet ha varit intressant. För att utföra testningen skulle flera personer testa att 

bygga banor, där en grupp skulle bygga banor med automatisk nåbarhetstestning och 

den andra skulle utnyttja vanlig manuell testning. Fler utförda tester skulle resultera i en 

mer fördjupad bild huruvida funktionen i själva verket underlättar arbetet och om den 

sparar tid som i vanliga fall skulle ha lagts ned på manuell testning. 
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