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1. Inledning
Syftet är att göra en redogörelse för hur den artificiella intelligensen har utvecklats från ett väldigt enkelt tidigt stadie till en egen branch av vetenskap. Den artificiella intelligensens uppgifter är olika beroende på vilken genre ett givet spel tillhör och dessa olikheter kommer också att nämnas. Slutligen kommer viktiga implementationssätt att nämnas och en förklaring hur önskade resultat kan uppnås med hjälp av olika datastrukturer.
En stegvis representation av viktiga och revolutionerande händelser inom utvecklandet av artificiell intelligens utförs. Det bör läggas märke till hur hårdvarans utveckling direkt har följder för utvecklingen av den artificiella intelligensen och hur förbättrandet öppnar nya dörrar för programmerandet av artificiell intelligens.
Centrala problem i olika genrer av spel kommer att förklaras. Dessa problem är väldigt olika beroende av vilken genre det är frågan om och därmed är också lösningarna väldigt olika.
Lösningar till dessa problem kommer också att behandlas. De mest centrala metoderna kommer att redogöras för på ett enkelt och förståerligt sätt med hjälp av matematiska formler som innefattar geometri och trigonometri samt datastrukturer som innefattar grafer, räckor och ändliga automater.
Slutligen kommer spekulationer om framtiden att göras och problemområden att nämnas. Utöver detta nämns också användarnas krav på system som liknar mer och mer till mänsklig intelligens och har mänskligt beteende.


2. Artificiella intelligensens historia i spel
2.1 Tidig Historia
2.1.1 Människan mot maskinen , Nim
Det första elektroniska spelet där användaren spelar mot en entitet med artificiell intelligens, är spelet Nim, som utvecklades 1942 av Raymond Redheffer [1]. Spelet var uppbyggt av en slags skyddande låda med röda lampor som indikerade händelser i spelet, samt fyra justerbara kontroller som angav mängden kvarvarande element i en specifik hög. När entiteten gjort sitt val så lyste en lampa tillhörande en viss kontroll och användaren krävdes skruva denna kontroll ända tills lampan slocknade. När lampan slocknat så var entiteten nöjd och övergav turen åt användaren som i sin tur fick skruva ner valbar kontroll. Beroende på inställningar så kunde man antingen vinna eller förlora om man skruvade ner sista kontrollen till noll, då alla andra kontroller redan visade noll.

2.1.2 Shack, dam och det grafiska gränssnittet
År 1951 kördes ett shackprogram på en Manchester Ferranti dator [2]. Detta program var det första shackspelet med en artificell intelligens som motståndare som kördes på en dator. Programmet var skrivet av Dietrich Prinz, som jobbade som programmeringschef för Ferranti. En liten tid efter detta, år 1952, så skrevs det första damspelet till en dator. Damspelet var skrivet av Christopher Strachey och också detta spel kördes på en Manchester Ferranti dator. År 1952 skapades också det första spelet med ett grafiskt användargränssnitt. Spelet var "Noughts and Crosses" [3] och skapades av programmeraren Alexander S. Douglas vid University of Cambridge. Spelet är en variant av luffarshack som tar plats i ett rutfält som är 3x3 stort. Användaren får välja vem som får börja och därefter matas det in kryss av användaren och bollar av datorn. När fältet är fullt eller tre identiska symboler förljer varandra vågrät, lodrät eller diagonalt, så är spelet antingen oavgjort eller så utses en vinnare. Den artificiella intelligensen tog här fasta på användarens tidigare val och sina egna tidigare val för att avgöra sitt nästa val.

2.1.3 Arkadspel, ej baserat på turer mellan användare och dator
År 1971 lancerades det första  massproducerade videospelet Computer Space[4]. Detta spel var ett arkadspel som krävde en pengasumma av avändaren för att denne skulle få spela. Spelet var tillverkat av Nolan Bushnell och Ted Dabney, samt en obestämd mägnd personer från företaget Nutting Associates. Spelet gick ut på att användaren flög i en slags rymdfarkost och blev beskjuten av två datorstyrda rymdfarkoster. Den artificiella intelligensen var i detta spel programmerad att flyga ett slags sick-sack mönster på skärmen samtidigt som den med jämna mellanrum avfyrade ett skott i den riktningen där användaren befann sig. Användaren vann då han träffade fienderna och förlorade om han blev träffad av dem.

2.1.4 Mer realistiskt beteende programmerat för motståndare
Pong är ett väldigt välkänt spel som tillverkades av Atari och utgavs år 1972, men till denna version existerade ingen AI-entitet, utan det räckte ända till 1977 förrän en användare hade möjlighet att spela ensam mot datorn[5]. För att spelet skulle vara intressant för en användare så krävdes det att datorn också kunde göra misstag och inte var oövervinnerlig. Detta uppnådde man genom att göra så att datorn rörde sin paddel lite långsammare i vertikal riktning än vad bollen rörde sig i vertikal riktning. I praktiken så justerades datorns paddel, varje bildskärm,till samma vertikala höjd som bollen befann sig på, men var åttonde bildskärm så justerades inte paddeln av kerneln och därmed uppkom möjligheten för misstag för datorn. Detta skulle dock medföra att datorn skulle vara helt osynkroniserad efter en väldigt kort stund så därför implementerades också kod som omjusterar datorns paddel då bollen rör taket eller golvet samtidigt som datorns paddel rör  samma vertikala avgränsare. Med hjälp av denna information kan man konstatera att chansen för att datorn skall släppa bollen förbi sin paddel är beroende på var bollen rör i golvet eller taket  (ju längre ifrån datorns paddel, desto bättre) samt bollens vinkel då den åker mot den sidan som entiteten styr.

2.1.5 Gummibandseffekten hos motståndare
Atari utgav Basketball år 1978 [5]. Det här var ett korgbollsspel där det fanns en enda spelare på varje lag. En match spelade på tid och spelaren med fler poäng tog hem vinsten. Den artificiella entiteten i detta spel höll spelet intressant genom hela matchen och även då en spelare blivit riktigt bra på Basketball så gav datorn ett bra motstånd. Det fungerade på det här sättet för datorn var programmerad med den så kallade gummibandsprincipen, d.v.s. om datorn hade mera poäng än spelaren så saktades den in och gjorde inte så bra val i alla situationer, medan om spelaren hade ledningen så försnabbades datorn och blev en mycket bättre spelare. Den här principen är ännu verksam i modern tid i ett flertal spel. Särskilt synlig är denna effekt i bilspel som Mario Kart och Need for Speed där det inte är svårt att ta ledningen men kan nog vara en utmaning att behålla den.

2.1.6 Pac-man, flera fiender med individuella algoritmer
Pac-man utgavs år 1980 av Namco, i Japan [6]. Spelet var utformat under ledning av Toru Iwatani och gick ut på att spelaren skulle samla poäng genom att äta prickar och frukter i en labyrint och samtidigt undvika fyra spöken som försökte fånga spelaren. I detta spel är den artificiella intelligensen uppbyggd av de fyra spökena: Blinky, Pinky, Inky och Clyde. Alla dessa fyra har egna algoritmer som de följer då de försöker fånga spelaren. Förutom dessa individuella algoritmer så finns det tre stycken gemensamma stadier som spökena alltid befinner sig i tillsammans.
Det första stadiet är jaktstadiet, då spökena befinner sig i detta stadie så jagar de spelaren med hjälp av sina individuella jaktalgoritmer. Det andra stadiet är utspridningsstadiet, i detta stadie ger spökena upp jakten på spelaren och rör sig i stället mot ett av de fyra hörnen i spelets labyrint. När en skiftning från stadie ett till stadie två och vice versa skall ske, bestäms av en tidsfaktor som är beroende på  hur många tidigare skiftningar det skett på ifrågavarande nivå samt vilken nivå som spelaren befinner sig på. Det tredje stadiet är skrämselstadiet och det uppstår då spelaren äter en speciell prick. I det här stadiet så jagar spökena inte spelaren och de försöker inte heller nå labyrintens hörn utan vandrar bara långsamt omkring utan mål. Efter en liten tid i skrämselstadiet så återgår spökena till stadie ett eller stadie två, beroende på vilket de var i då den speciella pricken blev förtären.
För att förstå hur spökenas rörelser bestäms måste man förstå hur labyrinten är uppbyggd. Hela spelplanen består av 28x36 rutor men bara en del av dessa rutor är acceptabla att röra sig över, medan resten är väggar. Datorn håller information om rutorna där spökena är lokaliserade samt ger ut information till spökena om den ruta som varje enskilt spöke skall eftersträva att nå i varje givet ögonblick. Om spöket är i jaktstadie så beräknas den eftersträvade rutans position m.h.a. spelarens position. 
Blinkys jaktalgoritm är rakt på sak och eftersträvar alltid att nå den rutan som spelaren befinner sig i för tillfället. Pinky försöker nå rutan som är fyra rutor från spelarens ruta och i den riktningen som spelarens mun befinner sig, förutom om spelarens mun befinner sig i uppåt riktningen, då eftersträvar Pinky att nå en ruta som är fyra rutor uppåt och fyra rutor åt vänster från spelarens ruta.  Inky behöver information om en ruta R samt Blinkys position. Datorn räknar en vektor från Blinkys ruta till ruta R och fortsätter denna vektor ut från ruta R i samma riktning som den kom in och med samma långd som den hade för att nå ruta R. Ruta R bestämms beroende på spelarens position samt den riktning spelarens befinner sig i för tillfället. Ruta R är två rutor framför spelarens mun, men om spelarens mun är riktad uppåt så är ruta R två rutor upp och två rutor åt vänster från spelarens ruta. Clydes beteende bestäms beroende på hur när spelaren han befinner sig. Om Clyde är inom en radie av 7 rutor från spelaren så eftersträvar han att nå sitt hörn, precis som i utspridningsstadiet och om Clyde är utanför 7 rutors radien så eftersträvar han att nå den rutan som spelaren befinner sig på för tillfället. Förutom dessa kriterier så kan inget spöke ändra sin riktning så att det börjar röra sig i motsatt riktning förutom om ett byte av stadier uppstår.
		
2.2 Viktiga framsteg kring millenieskiftet och framåt
I de följande åren efter Pac-man blev spelen allt mer avancerade och den artificiella intelligensen som medföljde blev också allt mer komplicerad. Några spel kommer att utmärka sig för sina nya innovationer, för den artificiella intelligensen, i sina respektive genrer och därmed också ställa kraven all högre för påföljande spel.

2.2.1 Strategiskt samarbetande fiender och skripthändelser
I slutet av oktober, år 1998, släpptes Half-Life ut på marknaden av Valve [7]. Half-Life är ett förstapersonsskjutspel som revolutionerade hela spelgenren med sin väldigt realistiska artificiella intelligens och mångfaldiga skripthändelser. Istället för att spelet stoppas och övergår till filmsekvenser så körs skript och spelaren förlorar aldrig kontrollen över figuren. Fienderna i Half-Life skiljer sig också väldigt mycket från fienderna i andra förstaperssonskjutspel. Fienderna i de tidigare spelen verkade vara rakt på sak och beaktade inte sin egen hälsa då dett skedde växelverkan med spelaren, medan i Half-Life så jobbar fienderna tillsammans som en grupp och skyddar varandra för att eliminera spelaren och detta medför förstås en helt ny känsla av realism. Måste dock påpekas att fiendernas beteende inte är skripthändelser utan oberoende var en grupp fiender placeras på kartan så kommer de att använda terrängen som skydd om spelaren kommer i kontakt med dem.

2.2.2 Smarta objekt
I spelet The Sims som utgavs år 2000 av Maxis, så tar spelaren del av en simulering av vardagligt liv i ett samhälle[8]. Det nya angående artificiell intelligens i detta spel är så kallade smarta objekt, d.v.s. det är redan färdigt programmerat hur figurernas växelverkan är med dessa objekt och spelaren kan sedan placera dem var han vill och alltid få samma växelverkan. Alla datorstyrda personer i The Sims har sin egen personlighet och den avgör personens beteende i en viss situation. Datorn räknar också ut hur bra personer i spelet kommer överens med varandra och bestämmer därmed en särskild persons förhållande till andra personer.

2.2.3 AI med inlärningsförmåga
År 2001 utgav Lionhead Studios spelet Black & White[9]. Spelet är ett slags realtids strategi spel där spelaren fungerar som en slags gud över olika folk. Det nya och revolutionerande med den artificiella intelligensen är spelarens djur som assisterar spelaren. Detta djur har som förmåga att lära sig beteende från spelaren. Ett önskat beteende kan belönas och djuret lär sig det så småningom, medan ett oönskat beteende kan bestraffas för att visa djuret att det inte skall upprepas. Lärandet är en långvarig process och inte något som sker med en klickning av spelaren. Djuret är väldigt komplicerat och har otroligt många sinnestillstånd som både påverkar omgivningen och spelaren, samt påverkas av omgivningen och spelaren.


3. Den artificiella intelligensens uppgifter i olika genrer av spel
Beroende på vilken slags genre ett spel tillhör så finns det också specifika krav på hur den artificiella entiteten skall uppföra sig och knyta sig samman till miljön som spelet kräver. Ofta krävs det en växelverkan av många olika tekniker för att uppnå kraven som sätts på spelen av användarna. Även om alla spel är unika så tillhör de i grunden till en generaliserad genre som bestämmer grunden för dess innehåll och därmed också grunden för den artificiella entitetens beteende.

3.1 Skjutspel
Skjutspel behandlar formen av spel där spelaren styr en figur och använder sig sedan av olika vapen för att förgöra datorkontrollerade figurer. Dessa spel är upplevda av spelaren i första persons perspektiv eller tredje persons perspektiv. I dessa spel så bör den artificiella intelligensen klara av en mängd olika uppgifter.
 De viktigaste är rörelse och avfyrandet av vapen.  Rörelser sker beroende på andra variabler i omgivningen, figurerna styrda av den artificiella entiteten söker sig till en viss punkt, beroende på var spelaren befinner sig. Då dessa aktörer rör sig i dynamiska banor krävs det också att de varseblir sig av rörliga hinder som t.ex. hissar och andra datorstyrda aktörer, eftersom det är oönskat att två aktörer rör sig ovanpå varandra (det ser oäkta ut). Avfyrandet av vapen kräver också försiktig och exakt programmering, det är inte bra om aktörerna träffar spelaren med varje skott. En bra hastighet för projektilerna bör bestämmas så spelaren har en chans att förflytta sig bort från skottlinjen.
Aktörerna bör också göra beslut beroende på omgivningen och detta sker ofta i formen av ett skriptsystem. Skriptsystemet gör hela tiden uträkningar om en enskild aktörs omgivning och gör sedan beslut beroende på informationen som återfås. I praktiken så betyder det att en enskild aktör kan stå stilla och inte göra något över huvudtaget och befinna sig i vilostadiet, men då aktören upptäcker spelaren så uppdateras aktörens stadie och aktören går från vilostadiet till stridsstadiet, där aktören gör beslut beroende på typen av fiende det är fråga om. Dessa beslut kan variera från att ta skydd, gömma sig, springa undan, kalla hjälp och följs nästan oundvikligen av det att fienden avfyrar sitt vapen mot spelaren. 
Varseblivning av spelaren är en viktig del av den artificiella intelligensen. Aktören kan upptäcka spelaren antingen p.g.a. ljud som spelaren har eller p.g.a. att spelaren oskyddat befinner sig i aktörens synfält. För patrullerande fiender är det viktigt att också känna igen förändringar i omgivningen orsakade av spelaren, t.ex. upptäckande av fotspår och undersökandet av vart dessa leder. 
En sista viktig aspekt i skjutspel är hur aktörerna skall arbeta tillsammans och komma fram till en strategi för att förgöra spelaren. För det här så analyseras omgivningen och flera aktörer gör ett sammanhängande beslut om hur var och en skall förflytta sig för att omringa spelaren.

3.2 Fordonsspel
I dessa spel styr spelaren ett fordon, ofta en bil, men kan också vara en båt eller en motorcykel. Målen i dessa spel är ofta att vinna ett lopp, fånga någon, köra undan någon eller något annat dylikt. De andra fordonen i spelet är styrda av den artificiella intelligensen. 
För fordonsspel är rörelsen den viktigaste aspekten. Fordonens rörelser kan programmeras på två olika sätt. Det lättaste sättet innebär att man i banorna sätter in linjer och om aktören kommer i kontakt med linjen så krävs det ingen styrning utan aktören kan då accelerera fritt. Problem uppstår dock om raka sträckor är programmerade på detta sätt. Aktörer kan inte köra om varandra eller undvika att krocka in i fordon framför dem. Ett mer realistiskt beteende fås om aktörernas rörelser kontrolleras med samma sorts inmatning av kommandon som spelarens fordon, detta kan ses som en ständig växelverkan mellan omgivningen och aktören. Den artificiella intelligensen kan också då programmeras att vänta tills raka sträckor kommer för att försöka med omkörning. En annan variaton låter en abstrakt punkt åka längs banan framför aktören som registrerar dess position och försöker eftersträva denna. Detta får fordonen att börja svänga tidigare för kurvor och därmed verka mer realistiska.
I några fordonsspel så är väghittande och strategi ytterst viktiga aspekter. I dessa spel så jagas spelaren t.ex. av poliser. Polisernas fordon bör bestämma lämpliga vägar för att nå spelaren och samarbeta för att fånga denna. Analysering av spelarens position görs och beräkningar utförs för att skicka poliser framför spelaren eller för att stänga av vägen och sakta in spelarens flykt.

3.3 Realtidsstrategispel
Dessa spel äger ofta rum på en relativt stor kvadratisk karta med varierande miljöer. I de flesta spelen, kontrollerar spelaren en hel armé och en infrastruktur för att hålla krigsbasen i gång. Målen i dessa spel är att utplåna en eller flera av fiendernas armér där bådas val och rörelser registreras och utförs omedelbart istället för att det skulle existera turer.
En viktig del av den artificiella intelligensens uppgifter är att räkna ut tillgängliga vägar till olika destinationer, för all miljö på kartan är inte acceptabel att färdas över (t.ex. bergsväggar). Den underläggande representationen av världskartan är ett slags numrerat rutfält, där en specific höjd är markerad med en specifik siffra. Med denna information kan optimala vägar räknas ut över tillåtna rutor beroende på höjderna.
Det krävs också att den artificiella entiteten kan förflytta trupper som en stor grupp och inte som enskilda aktörer. För detta används ett rörelseformationssystem med förbestämda mönster. Det bestämmer också hur truppernas mönster beter sig beroende på omgivningen. Med tillräckligt rum på båda sidorna så kan formationen se kvadratisk ut, men ett trångt bergspass kan få formationen att se rektangelaktig ut då trupperna marsherar igenom.
En viss strategi behövs också då infrastrukturen byggs upp. Den artificiella entiteten bör beräkna det säkraste stället att bygga en kritisk och värdefull byggnad på. Ett sådant ställe bör vara väl beskyddat av andra byggnader och svårtillgänglig för spelaren. Väggar är dock svåra att hanter och dessa är ofta redan färdigt konstruerade på kartan av spelets designer. För att veta var spelarens bas finns och för att attackera spelaren så gissar entiteten sig fram. Då spelaren hittats en gång antar datorn att spelaren ännu finns där och skickar på nytt trupper dit, om spelaren inte hittas där på nytt så gissar sig datorn fram till ett nytt ställe.
Besluten är fattade på olika nivåer. Den lägsta nivån kan sköta hur en attackerande pilbågsskytte skall röra sig för att vara inom räckvidd för sitt mål. En högre nivå bestämmer hur en grupp skall bemöta spelaren, om en defensiv manöver eller en rak offensiv är att föredra. Den högsta nivån bestämmer vilka byggnader som skall byggas, vilka resurser som skall samlas, vilka soldater skall tränas o.s.v.. Den högsta nivån bestämmer också när en tillräcklig mängd soldater finns för att uppfylla kriterierna för en attack mot spelaren. I några realtidsstrategispel så kan den artificiella entiteten ha olika humör och beteendet beror på det aktiva tillståndet. Dessa humör varierar från offensiv till defensiv krigsföring.

3.4 Sportspel
Sportspel har fördelen att det finns information om strategier och regler färdiga för implementation, men det är inte alltid så lätt att programmera alla delområden inom en viss sport och samtidigt få den artificiella intelligensen att inneha ett mänskligt beteende. För spel med lagsporter är det viktigt att en enskild aktörs beteende grundar sig och tar i beaktande beteendet av hela laget. För att uppnå denna effekt använder sig sportspel av nivåinriktad artificiell intelligens, precis som i realtidsstrategispel.
En viktig aspekt är för den artificiella intelligensen att förutse de fysiska banorna för t.ex. bollar i olika bollspel. Beräkningar behövs så att det finns information om den inkommande vinkeln för bollen samt dess hastighet och information om ytan som bollen träffar. Med den här informationen beräknas följderna av kollisionen ut och resultatet blir en realistisk passande grafisk representation på skärmen.
En annan viktig aspekt av sportspel är att implementera olika speldrag och spelrörelser som antingen kan utföras av individuella aktörer eller på en större nivå med flera aktörer eller t.o.m. hela laget inblandat. Om dessa inte finns med i spelet men hela tiden används i verkliga livet av atleter, så kommer spelet inte att verka trovärdigt för spelaren. För att uppnå dessa använder man sig av formationsalgoritmer för att korrekta placeringar och visuella effekter skall uppnås.

3.5 Turbaserade strategispel
Dessa spel är uppbyggda på det sättet att medan det är spelarens tur, så kan inte datorn röra sina aktörer och medan det är datorns tur så kan inte spelaren röra sina spelfigurer. I några spel är turen tidsbaserad, medan i andra spel bestäms turen efter att en viss handling utförts. Mängden alternativ som kan väljas mellan ökar snabbt och det krävs systematiska uträkningar för att bestämma det bästa draget beroende på omgivningen och spelets utveckling. Arkitekturen för den artificiella intelligensen liknar ganska mycket den arkitekturen som realtidsstrategispel är uppbyggda av. Förflyttningar och strategiska val sker i stor skala på samma sätt.
Den viktigaste uppgiften för den artificiella intelligensen är att se till att den är optimal under den tiden som den är aktiv, d.v.s. då det är dess tur. Det behövs mycket information för att göra det rätta strategiska beslutet. De som har designat banorna har ofta konstruerat in lätta strategiska punkter för att göra det lättare för den artificiella intelligensen att göra beslut. Då val om vilka nya byggnader skall byggas eller vilka trupper som skall tränas eller dylikt, så är den artificiella intelligensen tvungen att söka igenom ett informationsträd. Ju snabbare manövreringen i detta träd sker, desto mindre tid kräver går åt för att göra beslut.
Artificiell intelligens i turbaserade strategispel används också för att assistera och hjälpa spelaren genoma att automatisera enkla händelser för spelaren. Sådana händelser som behövs utföras ofta av spelaren och som efter en stund inte medför något nöje till spelaren, men som inte har någon större inverkan på spelets framskridande. Samma algoritmer som den datorstyrda fienden använder sig av hjälper också spelaren. Dessa algortimer befinner sig på den lägsta nivån i arkitekturen.


4. Implementeringsmetoder för fundamentala uppgifter för AI i spel
4.1 Rörelsefunktionen
Ofta kan rörliga figurer i spel tolkas som punkter som rör sig i ett tvådimensionellt plan, som utgörs av markytan i tredimensionella spel.  Förutom dessa två kordinater som bestämmer figurens position, behövs det ett värde som bestämmer den riktning som spelfiguren står vänd till. Denna riktning har ett radianvärde som är vinkeln mellan en av markytans axlar, samt figurens nuvarande riktning.
I äldre spel var rörelsen ofta kinematisk, d.v.s. det fanns två lägen, antingen stod fienden stilla, eller så rörde sig fienden med en konstant hastighet. I modernare spel är rörelser oftast dynamiska, d.v.s. accelerationer bör tas i beaktande. För att beräkna accelereringar behövs ett värde som håller kontroll på figurens nuvarande hastighet. När figuren rör sig, så uppdateras detta värde m.h.a. algoritmer för att få en jämn och realistisk accelereation. Algoritmerna som uppdaterar detta värde tar i beaktande figurens uppdaterade positioner i koordinatsystemet samt den uppdaterade vinkeln för den riktningen som figuren står i. Också figurers massa kan tas i beaktande då hastigheterna beräknas, en figur med mera massa accelererar långsammare.
Förutom de värdena som indikerar figurens position, så behövs också koordinaterna som anger den position som figuren skall eftersträva att nå. Sedan krävs det figuren saktar in i tid före den når sitt mål, en nitbromsning ser inte realistiskt ut. Inbromsningen fås genom att accelerera åt motsatt håll då figuren närmar sig den eftertraktade punkten. Väldigt liknande kod används då en figur skall fly från en annan figur. Den flyende figuren accelererar till högsta möjliga hastighet, i en riktning som inkrementerar skillnaden i figurernas positioner.
För att undvika krockar mellan figurer, kan det implementeras en kontrollradie runt varje figur, när det finns en annan figur i denna radie, så utförs det en uträkning som tar fasta på båda figurernas hastigheter och kontrollerar om det finns möjligheter till kollision. Ena figuren byter i detta fall riktning för att undvika överlappningar. En spökpunkt som existerar i den positionen där figuren kommer att vara om några sekunder, kan informera figuren om orörliga objekt som t.ex. väggar eller bord. En ny målpunkt beräknas för figuren om spökpunkten krockar med en representation av ett fast objekt. För att få exaktare information kan flera än en spökpunkt användas, men ändå kan det förekomma krockar i några sällsynta situationer, som t.ex. konvexa hörn som försätter figuren i en evig omstyrning tills kollisionen inträffar.

4.2 Vägsökningsfunktionen
Vägsökning implementeras i spel för att få effektiva rörelser. Vägsökning bestämmer den kortaste eller på annat sätt bästa vägen till ett givet mål från en given plats. Problem som vill åtgärdas är att figurer inte går omvägar eller framstår som idioter då de väljer rummet fullt med fällor bara för att det är den rakaste vägen till målet.
För att skapa en vägsökningsfunktion, så krävs det att spelvärlden representeras som en graf innehållande både noder och bågar. Denna graf bör vara riktad och innehålla positiva värden för varje båge. Olika rum i spelvärlden antas vara representerade av noderna. En väg, dörröppning, stege eller dylikt mellan två rum, representeras av en båge. Dessa bågar tilldelas sedan värden beroende på svårigheten eller väglängden mellan två rum. T.ex. om vi har två rum representerade av nod A och nod B, som är sammankopplade med två olika dörröppningar representerade av båge J och båge K, så kan båge J tilldelas ett större värde om det i dörröppning J finns en dödlig laserstråle som aktiveras med jämna mellanrum. Om laserstrålen är aktiv, så är figuren tvungen att vänta tills den stängs av och därmed tar det längre tid för figuren att nå rum B genom dörröppning J än genom dörröppning K, som inte har någon fälla. Naturligtvis existerar det också i detta fall två bågar som går från nod B till nod A med samma värden som J och K har. Orsaken till att riktade grafer används är för att i några tillfällen kanske det saknas en väg tillbaka från ett rum till ett annat, om t.ex. det första rummet är på en mycket högre nivå än det andra rummet och figuren hoppar ner, så kanske figuren inte kan ta sig upp tillbaka.
Edsger Dijkstra kom fram med en algoritm för att hitta kortaste vägen från en nod till en annan i en riktad graf med värden på alla bågar. En modifikation av denna algoritm som heter A* används i spel för att hitta den kortaste vägen från en nod till en annan. Denna algoritm har fem olika värden för varje nod som upptäcks på vägen från startnoden till målnoden. Det första värdet är ett hypotetiskt värde som angivs för att bättre hitta den möjligaste kortaste vägen utan att utföra en massa onödiga beräkningar, det är också detta värde som skiljer A* från Djikstras ursprungliga algoritm. Detta värde kan beräknas fram med t.ex. euklidisk geometri. Andra värden som beaktas är vägkostnadens värde, från vilken nod som anslutningen till ifrågavarande nod gjorts, totala kostnaden (uppskattat värde för vägkostnaden då målnoden nås, fås genom att addera hypotetiska värdet till vägkostnadens värde) och slutligen nodens status, som antingen är öppen eller stängd, beroende på om algoritmen har processerat noden eller ej.
Algoritmen börjar från startnoden och når alla noder som är sammankopplade till den. Här beräknas totala kostnaden ut för alla noder som är anslutna till startnoden. Startnodens status ändras till stängd efter att processeringen gjorts. Efter detta väljs den nod med minsta totala kostnad och processering börjar för denna nod. Detta upprepas ända tills målnoden nås och då har möjligtvis den snabbaste och bästa vägen hittats, men eftersom hypotetiska värden används, så kan säkerhet ej garanteras. Oftast vill programmerare att algoritmen terminerar då den första vägen hittats, utan att försöka hitta bättre vägar. Vid terminering anges ordningsföljden för noderna i en lista eller i en räcka som sedan tolkas som rum och vägar av andra funktioner i programmet.
Det finns många metoder för att bestämma vilket utrymme i spelvärlden som tillhör vilken nod. En av de mest användbara metoderna placerar ut kontrollpunkter i spelvärlden. En given position i spelplanets avstånd från kontrollpunkterna mätas och det närmaste avståndet beaktas som den dominanta kontrollpunkten. Dessa punkter avbildas sedan som noder i grafen som genomgår A* algoritmens beräkningar. Det är viktigt att ta i beaktande dessa kontrollpunkters placering, så att nodanslutningar genom väggar inte förekommer.

4.3 Beslutfattningsfunktionen
Beslut angående figurer handlingar i spel bör göras. För att få verkliga resultat krävs det att variabler från omgivningen samt figurernas sinnesstämmningar tas i beaktande. Utformingen av dessa variabler och vilka handlingar som skall utföras kan representeras av trädstrukturer och av ändliga automater.
För träd gäller det att de yttersta löven är beslut som fattas och vägen till dessa löv går från roten ner genom trädet och beslut om vilken väg som skall tas fattas vid varje nod. Dessa träd behöver inte vara binära, en nod kan ha flera än två förgreningar till följande nod. En nod kan också nås från flera olika noder och många löv kan vara identiska med andra löv i trädet. Det effektivaste trädet är nödvändigtvis inte balanserat. Det kriteriet som oftast stämmer bör vara det som lättast nås. T.ex. en vakt i ett spel är förmodligen stilla största delen av tiden, så för att få ett effektivt träd så bör det snabbt nå lövet med beslutet att stå stilla och först då vakten får syn på spelaren så krävs en längre färd längs med trädet.
Det är inte trovärdigt i alla situationer om det är möjligt att alltid förutspå figurers beteende. För att få med lite slumpmässighet, så kan ett slumptal bestämmas på en nod och beroende på talet så väljs en specifik stig. Detta slumptal får dock inte bestämmas varje gång då algoritmen går igenom trädet (varje bildruta) för då verkar figurens rörelser som knyckiga och icke-sammanhängande. Efter att en viss mängd bildrutor passerat väljs ett nytt slumptal och figurens beteende ändras.
Ändliga automater har ett startstadie där figuren finner sig i från början. Beroende på yttre retning, som t.ex. väderskillnader eller ljud från omgivningen, eller inre retning, som t.ex. hunger eller trötthet, så sker det en transition från ett stadie till ett annat, med möjlighet att gå tillbaka då transitionsvariablerna ändrar sig. Automaternas transitioner kan bestämmas utan möda med hjälp av trädstrukturerna. För mer invecklade omgivningar krävs det olika nivåer av automater där kontrollbyte sker beroende på större händelser i omgivningen. I praktiken ges kontrollen över till en automat med högre rang, denna automats beslut har då prioritet över andra automaters beslut. Ett bra exempel är en städande robot. Olika stadier i automaten kan vara att söka efter smuts och att städa smuts då smuts hittats. En automat med högre prioritet bestämmer då robotens batterier behöver laddas. När detta beslut görs, så upphör sökandet och städandet och roboten söker sig till en laddningsplattform. 
Det kan verka orealistiskt för en spelfigur att beteendet ändrar drastiskt i ett enda ögonblick. För att stegvis uppnå ändring och framföra ett rikare beteende, utan att använda onödigt stora träd, så används suddig logik. I denna logik finns stegvisa sanningsvärden för olika predikat. Begreppet hungrig behöver inte vara sant eller falskt. Figuren kan vara lite hungrig och därmed ha hungerns värde som 0,2 och mättnadens värde som 0,8. Normalisering till totala värdet ett används inte nödvändigtvis och flera än en sinnesställning kan tas i beaktande då uträkningar om beslut utförs.  Då en figurs olika hastigheter är 0,3 meter per sekund, 1,3 meter per sekund och 3,2 meter per sekund och figurens värden för dessa hastigheter i den suddiga logiken är 0,3 enheter, 0,4 enheter, samt 0,3 enheter, så kan en hastighet, som är ett medeltal räknas ut för figuren. I exempelfallet fås denna hastighet fram genom addering av tre produkter (0,3*0,3 + 1,3*0,4 + 3,2*0,3) och svaret 1,57 meter per sekund bestäms som hastighet för figuren.
Förutbestämda beteenden för spelfigurer programmeras med olika skriptspråk. Det behövs inga komplexa algoritmer för att bestämma hur en figure ska göra i ett möte med spelaren. Om spelaren når en viss punkt, så hoppar figuren fram och gör sin uppgift utan att behöva bry sig om fortsatta händelseförlopp. Skriptspråk används ofta då man vill låta designers bestämma strikt över en viss händelse ska ske på en viss punkt i ett spel.

4.4 Strategifunktionen
Liknande kontrollpunkter som för vägsökningsfunktionen används för att hitta och evaluera strategiska platser i en spelnivå. Dessa platser kan ha många olika attribut fastspikade i sig. Boolska värden kan ange om platsen duger som ett bra skydd och från vilka håll som platsen är säker eller om platsen har bra utsikt över en öppen spelplan (lämpligt ställe för en prickskytte). Attributen för ett ställe kan också anges på numeriska sätt, som för den suddiga logiken. Då kombineras värden för skydd och offensiva möjligheter och ett slutresultat anger platsens gynnsamhet. Det kan också behövas attribut för att bestämma om en figur är tvungen att vara på huk för att vara i skydd eller om figuren måste ligga på marken och attribut som anger om ett skydd håller sig för explosioner eller ej. Om figuren är tvungen att välja mellan två skyddplatser, kan fiendernas positioner först analyseras från vardera skydd och därefter väljs det skydd som har rakaste skottlinjen och/eller bästa skyddet från de närvarande fienderna i området.
I realtidsstrategispel behövs det information om stora områden och för detta används inflytelsekartor. Dessa kartor är representationer över hela spelvärlden och de innehåller information om vilket lags trupper är i kontroll över ett givet område samt hur stark denna kontroll är. Varje enskild soldat eller militärfordon har ett eget inflytelsenummer. Detta värde bestämmer enhetens inflytelse över en viss ruta på inflytelsekartan. Inflytelsen för den punkten där enheten står är starkare och enhetens inflytlese planar ut ju längre avståndet från enheten blir. För att beräkna hela kartans inflytelsevärden, kan kartan gås igenom systematiskt. Först innehåller kartan bara inflytelsepunkterna för de ställen där enheter är placerade. Sedan används dessa inflytelsepunkter för att räkna ut de tätt intill liggande rutorna. Processen fortsätter tills hela kartan är fylld. Med hjälp av inflytelsekartor kan den artificiella entiteten räkna ut var den egna armé är starkast i jämförelse med spelarens trupper och göra sin attack därefter.
För att ta reda på strategiska ställen som är gynnsamma, kan det anges nummer för olika platser i spelvärlden. Dessa nummer innehåller t.ex. antalet dödsfall som orsakats där och de dödsfall som skett där. Det kan ta länge att räkna ut tillförlitliga värden för alla platser och därmed utförs denna räkning ofta i någon form av simuleringskede före spelet är färdigt. Om punkt A är gynnsam med sina två dödsfall och nio orsakade dödsfall och datorn ofta styr sin figur dit, så kan spelaren börja dra nytta av detta och få en överhand över datorn. För att motverka detta och få datorn att inte upprepa sina misstag hela tiden, så görs också beräkningar hela tiden då spelet är färdigt, men dessa beräkningar har redan en bra grund på grund av beräkningarna som gjorts före lanseringen.
För att bra strategiska gruppbeslut och koordinerad grupprörelse ska uppnås, så används skriptsystem med inbyggda signaler. Dessa signaler meddelar till närliggande enheter vid vilken tidpunkt deras skript skall köras. Även om skripterna är individuella beroende på spelfigurernas positioner, så sammarbetar de med signalerna för att frambringa en smidig helhet som verkar intelligent.
***********KAPITEL 5 OKLART*****************
Det är svårt att säga vad framtiden för med sig, men i dagens läge så är programmeringen den artificiella intelligensen i spel på högre prioritet än t.ex. spelets grafik. Möjligen kommer olika spelföretag att använda sig av en standardiserad model av lågfunktionell AI, som t.ex. hur en spelfigur styrs. Olösta problem är ännu hur en entitet skall välja bästa vägen från plats A till plats B, för kortaste vägen är nödvändigtvis inte den bästa.
******************************************************************
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