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Sammanfattning 
Tillståndsmaskiner var en av de första teknikerna som användes för att skapa AI 
(Artificiell Intelligens) i dataspel och är fortfarande än av de vanligaste teknikerna. 
Men under senare år har flera nya tekniker, såsom ANN (Artificiella Neurala 
Nätverk), börjat användas för att skapa mer avancerad AI i dataspel. Många anser att 
tillståndsmaskiner inte kan skapa tillräckligt smarta agenter och att agenterna ofta blir 
förutsägbara. Generellt är tillståndsmaskiner inte lämpade att använda när man vill ha 
många agenter med olika beteende eftersom det ofta kräver speciell kod för varje unik 
agent. Detta arbete undersöker möjligheterna att skapa beteendevarierande agenter, 
utan att behöva skriva unik kod för varje beteende genom att endast använda 
stokastiska tillståndsmaskiner och mallar för att styra beteenden. Resultatet visar att 
genom att variera sannolikheterna för övergångar i den stokastiska tillståndsmaskinen 
kan agenternas agerande till stor grad påverkas. Tekniken arbetet tar upp är ett bra 
alternativ för de som snabbt och enkelt vill få in agenter med AI i sina spel och 
samtidigt ha möjligheten att kunna variera deras beteenden. 
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1  Introduktion 
Artificiell Intelligens, AI, inom dataspel blir mer och mer avancerat för varje år och 
det finns många olika tekniker som används för att skapa AI i spel. Spelföretagen 
strävar hela tiden efter att göra en så verklighetstrogen och ickelinjär AI som möjligt 
dvs. en AI som uppfattas som smart och bidrar till en ökad spelupplevelse. Detta är en 
uppgift som är väldigt svår att lösa och de senaste teknikerna är prestandakrävande 
och väldigt svåra att implementera. En fråga som många ställer sig är om det 
verkligen är nödvändigt att göra en otroligt komplex och avancerad AI för att göra ett 
framgångsrikt spel? Svaret är nej, det finns många framgångsrika spel som använder 
simpla AI-tekniker. Ett exempel är det kända dataspelet ”Halo 2” (Bungie Studios, 
2004) som använder sig av tillståndsmaskiner (Damian, 2005). Än idag använder sig 
många av gamla och enkla tekniker för implementation av AI i sina spel. 

Tillståndsmaskiner var en av de första teknikerna för att implementera AI i spel, men 
som fortfarande är ett av de populäraste sätten (Orkin, 2006). Anledningen till detta är 
för att de är väldigt enkla och snabba att använda sig av. Det är dessutom väldigt 
billigt prestandamässigt, vilket gör att det är en väldigt bra teknik att använda när man 
har begränsat med prestanda. 

Som med alla tekniker så har tillståndsmaskiner sina för- och nackdelar. Att skapa 
flera olika NPC:er1, även kallat agenter, med olika beteenden i ett spel kan bli 
kostsamt. Koden blir då alldeles för komplex och det är svårt att återanvända 
befintliga tillstånd (Champandard, 2007). Lösningen blir oftast att man blir tvungen 
att skapa helt nya tillstånd för varje ny agent. Detta gör att arbetet tar mycket längre 
tid och det är ofta därför man begränsar antalet varierande fiender i spel som använder 
sig av tillståndsmaskiner.   

Syftet med arbetet är att hitta en användbar lösning för detta problem, så att man på 
ett enklare och snabbare sätt kan skapa agenter med olika beteende utan skriva ny kod 
för varje ny agent. Agenternas beteende kommer att kunna styras med hjälp av enkel 
data, som även personer utan programmeringskunskaper förstår sig på. Problemet är 
tänkt att lösas genom användning av stokastiska tillståndsmaskiner och 
beteendemallar, vilket förklaras mer om i bakgrundkapitlet. 

Arbetet är uppdelat i ett antal kapitel; bakgrund, problemställning, metod, resultat och 
slutsats. I bakgrundkapitlet tas det upp vad AI i spel är för något, kort historik om AI, 
samt olika tekniker inom AI. Problemkapitlet beskriver det problem arbetet är tänkt 
att lösa, samt hur arbetet skall utvärderas. Metodkapitlet tar upp olika metoder som 
kommer att användas för att försöka lösa problemet och resultatet av de tester sin 
gjordes redovisas i resultatkapitlet. Slutligen reflekteras hela arbetet i slutsatsen, där 
även tänkbara framtida arbeten som kan göras inom området tas upp. 

                                                 
1 NPC (non playable character) innebär att karaktären inte kan styras av spelaren. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel är uppdelat i tre delar, där första delen tar upp vad AI inom spel 
egentligen är, när det började användas i spel och hur utvecklingen har fortskridit. 
Den andra delen tar upp olika tekniker som används inom spelindustrin för att skapa 
AI och den sista delen tar upp relaterat arbete. 

2.1 Historien om AI i spel 

Inom spel är artificiell intelligens i regel ett sätt att skapa en datorstyrd spelare som 
kan tänka rationellt och agera mänskligt (Işık Barış Fidaner, 2005). Anledningen till 
att man vill ha mänskligt beteende på agenter i spel är för att människan relaterar 
mycket bättre till detta beteende, vilket ökar spelkänslan. Om man jämför vad som 
fanns för nöje innan tv- och datorspelen kom så var lekar, brädspel m.m. populära 
nöjesalternativ. Problemet med detta var att de allra flesta lekarna utfördes av en 
grupp av människor till skillnad från datorspel, där det har skapats väldigt många spel 
för en spelare. Om agenterna i dessa spel kändes förutsägbara och omänskliga skulle 
det inte kännas som ett spel. Om istället spelare kände att de vann eller förlorade över 
andra mänskliga motståndare skulle spelen bättre tillfredställa spelarna. Sedan dess 
har i stort sett all AI som skapats i spel strävat efter att likna mänskligt beteende. 

AI i spel började komma under 60-talet. Innan dess var alla spel för två spelare eller 
så var alla icke spelbara objekt hårdkodade2. Ett exempel på hårdkodade fiender finns 
i spelet ”Space Invaders” (Taito, 1978). I spelet styr spelaren ett litet rymdskepp som 
kan röra sig i sidled längst ner på skärmen. Spelet går ut på att skjuta ner rymdvarelser 
innan de hinner fram till spelaren. Mönstret dessa fiender rör sig enligt är alltid 
likadant och påverkas inte av några händelser i spelet. Figur 1 visar en bild hur spelet 
ungefär ser ut. 

 

  
Figur 1 - Bild på hur Space Invaders ungefär ser ut 

                                                 
2 Hårdkodad menas att koden inte påverkas eller ändras på något sätt, alltså att den är oberoende av 
andra källor såsom knapptryckningar eller händelser i applikationen. 
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Den första riktiga AI:n var motståndaren i spelet ”Pong” (Atari Incorporated, 1972). 
Pong är ett tennis spel som går ut på att med hjälp av en bricka, som man kan styra 
upp och ner, undvika att en boll passerar. En bild hur spelet ungefär ser ut visas i 
Figur 2. Motståndaren rör sig upp eller ner beroende på bollens position. En 
svårhetsgrad kan ändras för att påverka hastigheten motståndaren kan styra sin bricka. 

 

 
Figur 2 - Bild hur spelet Pong ungefär ser ut 

Under lång tid utvecklades inte AI:n inom spel mycket mer, utan intelligens låg på 
den nivån som fanns i Pong. Anledningen var framförallt att spelen var väldigt simpla 
och de flesta spelen var gjorda för två spelare mot varandra, istället för en spelare mot 
en dator.  

I spel som ”Mortal Kombat” (Midway Games, 1992) utförde AI:n handlingar helt 
beroende på spelarens position och handling, vilket gör den ganska förutsägbar och 
omänsklig. Realtidsspel såsom Mortal Kombat har alltid prestandan varit en faktor 
som begränsat utvecklingen av AI:n eftersom det finns väldigt lite tid att beräkna vad 
som ska utföras när vissa händelser sker utan att få spelet att stanna upp. 

De senaste tio åren har utvecklingen av AI inom spel ökat betydligt tack vara 
prestanda ökningen på dagens datorer och spelkonsoler. I spel som ”Nascar 2002” 
(EA Tiburon, 2001) har de datorstyrda spelarna egna personligheter och körstilar. 
Spelet ”The Sims” (Maxis, 2000) erbjöd också en ny nivå av AI. Varje karaktär har en 
egen personlighet med egna viljor och behov. De kan till och med bli förälskade, få 
kompisar och ovänner, hitta nya mål med livet och agera efter deras känslor. 
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Figur 3 - Bild från The Sims som kom 2000 

2.2 Tekniker för AI implementering 

Teknikerna för att implementera AI på har hela tiden utvecklats, framför allt de 
senaste åren. Idag finns det många olika tekniker, vissa mer avancerade än andra och 
många med olika användningsområden. Denna rapport kommer att ta upp några av de 
vanligaste teknikerna och beskriva dessa. 

2.2.1 Tillståndsmaskiner 

Tillståndsmaskiner började användas i spel i början av 90-talet och är än idag en 
vanlig teknik för att skapa AI med. Det vanligaste användningsområdet för 
tillståndsmaskiner i spel är simulering av agenters beteenden. En vanlig 
tillståndsmaskin består av en mängd tillstånd, en mängd övergångar, en mängd 
händelser och ett aktivt tillstånd. Tillståndsmaskinen ser till att det nuvarande 
tillståndet exekveras och läser av händelser i spelet. När vissa händelser påträffas gör 
tillståndsmaskinen en övergång från ett tillstånd till ett annat, som är specificerat i det 
nuvarande aktiva tillståndet. I de flesta tillståndsmaskiner finns det tre funktioner i 
varje tillstånd; enter, execute och exit. Enter-funktionen körs en gång när en övergång 
till ett nytt tillstånd precis har skett. Execute-funktionen körs hela tiden då detta 
tillstånd är det aktiva tillståndet. Exit-funktionen körs när en övergång sker när man 
lämnar det nuvarande tillståndet för att byta till ett nytt (Buckland Matt, 2004). Figur 
4 visar hur ett tillståndsdiagram över en vanlig tillståndsmaskin med tre tillstånd och 
tre händelser kan se ut. 
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Figur 4 - Tillståndsdiagram över en vanlig tillståndsmaskin. 

Det finns många olika typer av tillståndsmaskiner. Ett exempel på en annan 
tillståndsmaskin är en stokastisk tillståndsmaskin (non-deterministic state machine). 
Stokastiska tillståndsmaskiner fungerar precis som de vanliga tillståndsmaskinerna 
(finite state machines) förutom att en händelse kan generera en övergång till en av 
flera tänkbara tillstånd. Detta bestäms av värden som definierar sannolikheterna för 
övergångar till de andra tillstånden. I det nuvarande tillståndet specificeras alltså vilka 
tillstånd varje händelse kan generera en övergång till och sannolikheten för att dessa 
övergångar skall ske. Summan av alla sannolikheter måste alltid vara lika med 1. Ett 
exempel kan t.ex. vara att om en katt vaknar, som är en händelse i ett spel, så sker en 
övergång från sova-tillståndet till antingen äta-tillståndet eller leka-tillståndet. Värden 
för sannolikheterna skulle då kunna vara 0.4 för äta-tillståndet och 0.6 för leka-
tillståndet, alltså är det 40 % chans att katten kommer vill ha mat och 60 % chans att 
den vill leka. 

 

 
Figur 5 - Tillståndsdiagram över en stokastisk tillståndsmaskin 

Figur 5 visar hur ett tillståndsdiagram för en stokastisk tillståndsmaskin kan se ut. 
Fördelarna med tillståndsmaskiner är att de strukturerar och delar upp koden väldigt 
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bra, vilket gör att de är lätta att felsöka. De är även väldigt snabba och enkla att 
implementera, samt att de kan vara väldigt kraftfulla. Nackdelen med 
tillståndsmaskiner är att de kan kräva många CPU-cyklar när antalet tillstånd och 
antalet händelser ökar kraftigt, eftersom man måste gå in i varje gammalt tillstånd och 
specificera vad som skall hända för de nya händelserna. Ett annat problem, som 
nämns i introduktionskapitlet, är att det är svårt att återanvända tillstånd till flera olika 
agenter. Anledningen till detta är oftast för att varje tillstånd har väldigt specifik kod 
som endast fungerar för en speciell agent. 

En annan implementation av tillståndsmaskiner är hierarkiska tillståndsmaskiner 
(heuristic finite state machine). Dessa tillståndsmaskiner liknar vanliga 
tillståndsmaskiner, med den enda skillnaden att en samling tillstånd kan ha ett 
överliggande tillstånd, som kan hantera händelser som är gemensamma för de 
underliggande. På detta sätt behöver man inte duplicera kod som är gemensam för 
flera tillstånd och hanteringen av händelser går snabbare. 

2.2.2 Artificiella neurala nätverk 

Artificiella neurala nätverk började användas som AI-teknik i slutet av 90-talet och 
har utvecklats mycket sen dess. ANN fungerar så att den tar in inputs via neuroner, 
denna information bearbetas senare och producerar en output, som används som 
lösning. Systemet tränas för att klara visa uppgifter, som att t.ex. att hålla sig på banan 
i ett bilspel. Det smarta med detta är att den generaliserar den informationen den får, 
så den även kan lösa snarlika problem gentemot det den tränas för, vilket är väldigt 
kraftfullt i spel. Många påstår att detta är framtiden inom spel AI (Russel & Norvig, 
2002). 

Dock har inte ANN samma enkelhet som tillståndsmaskiner. Det är mycket svårare att 
förstå sig på och felsöka. Det finns även problem med att välja lämplig 
träningsscenarier, samt att det är en tidskrävande process att träna systemet. 

2.2.3 Behavior trees 

Behavior trees är en nyare teknik som tar de bästa från skriptning, som beskrivs 
nedan, och tillståndsmaskiner (Champandard, 2007). Behavior trees kan förklaras som 
en träformad grafstruktur av beteenden, där varje beteende specificerar agentens 
agerande. Trästrukturen gör att det går fort att söka och utföra beteenden, då flera 
grenar av beteenden helt kan ignoreras om dessa inte är aktuella. Detta gör att 
tekniken skalar väldigt bra jämfört med tillståndsmaskiner, där alla tillstånd kan vara 
tänkbara och måste kontrolleras. Genom att specificera krav och hantera händelser 
byter agenten beteende om kraven från händelserna inte stämmer överens med kraven 
från det nuvarande beteendet. Nya kontroller görs på föräldern till det aktuella 
beteendet för att se om kraven från händelserna uppfylls där. Dessa kontroller 
fortsätter göras till agenten når ett beteende där kraven stämmer och på så sätt vandrar 
agenten runt i trädet. 

2.3 Relaterat arbete 

Vid sökningar på Internet har inget exakt relaterat arbete hittas vad gällande att 
variera sannolikheterna i en stokastisk tillståndsmaskin med mallar och på så sätt 
förändra beteendet hos en agent. Mallar för beteenden är dock ett sätt som blir allt 
vanligare inom spelutvecklingen för att simulera olika beteenden hos agenter. Genom 
att använda sig av detta kan personer utan programmeringskunskaper avlasta 
programmerare genom att balansera och specificera olika värden i mallarna.  
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Begreppet beteendemallar infattar väldigt mycket, med är i korta drag är det en 
samling data som sparas undan i en fil och sedan används för att specificera agenters 
handlingar. Rapporten ”Believable Agents: Building Interactive Personalities” (A. 
Bryan Loyall, 1997) tar upp fakta angående hur agenter ska uppföra sig för att anses 
trovärdiga, samt ett system, Hap, som är ett system för att skapa mallar för 
agentbeteende. 

En liknande teknik som är väldigt vanlig inom spelutveckling är ”scripting”. Med 
detta menas egentligen att en mer övergripande typ av kod används. Det finns många 
olika skriptspråk att använda sig av för att exempelvis utveckla AI i spel. Dessa 
skriptspråk är oftast väldigt lätta att förstå sig på, vilket gör att arbete kan göras av 
designerns istället för programmerare. Det bästa med detta är också att denna kod inte 
behöver kompileras om, utan exekveras under körning av programmet, precis som 
beteendemallarna som används i detta arbete. På så sätt kan väldigt mycket tid sparas 
in, när små ändringar görs för att korrigera beteenden (Buckland Matt, 2004). 
Skriptspråken är otroligt mycket mer krafttfulla än vanliga filer med data, men 
självklart också mer komplicerade. I spelet ”Far Cry” (Crytek, 2004) programmerades 
all AI med hjälp av skriptspråket LUA. 
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3 Problemställning 
Syftet med detta arbete är att se om det finns en användbar lösning för att på ett enkelt 
och snabbt sätt skapa agenter med olika beteenden, med en stokastisk 
tillståndsmaskin, men fortfarande låta agenterna använda samma tillstånd. När 
agenternas beteenden varieras är det även tänkt att deras prestation i 
användningsmiljön också kommer ändras.  På detta sätt kommer nya agenter snabbt 
kunna skapas med unika beteenden utan att någon kod behövs skrivas om och utan att 
ha massa beroenden dvs. att gammal kod inte behöver skrivas om när ny kod tillförs. 
Förhoppningarna är alltså att simpelheten och effektiviteten med tillståndsmaskiner 
kommer att behållas, men några av tillståndsmaskiners nackdelar kommer lösas. 

Om arbetet lyckas hoppas jag tillståndsmaskiner fortfarande kommer vara ett bra val 
för att få snabb och enkelt AI i spel, även om man använder sig av många agenter med 
olika beteenden.  

3.1 Delmål 1: Implementera en agent med tillhörande stokastisk 
tillståndsmaskin 

För att lösa det ovannämnda problemet behövs först en struktur av tillstånd och 
händelser implementeras. För att kunna variera beteendena hos agenter behövs det 
kunna gå att specificera hur agenterna byter mellan de olika tillstånden. Detta kan 
göras genom att använda en stokastisk tillståndsmaskin, där man kan förändra 
sannolikheterna för övergångarna mellan tillstånden och på så sätt få stor frihet i hur 
händelser påverkar agenterna.  

3.2 Delmål 2: Stöd för inläsning av agentbeteenden 

För att snabbt kunna variera sannolikheterna för övergångar till olika tillstånd och ha 
kontroll på dessa behövs de sparas undan, för att enkelt kunna förändra dem. Detta 
kan göras genom att spara ner värdena för sannolikheterna i exempelvis xml-filer. För 
att sedan förändra ett beteende är det bara att modifiera xml-filen eller använda sig av 
en ny xml-fil som symboliserar ett annat beteende. Detta öppnar då också upp för 
möjligheten att i realtid kunna ladda in ett helt nytt beteende på agenter, om detta så 
önskas, genom att ladda in ett beteende från en ny xml-fil. 

3.3 Delmål 3: Applicering och visualisering av agenter och dess 
beteenden 

Eftersom detta arbete riktar sig åt dataspel är det viktigt att kunna märka skillnad på 
agenter som använder olika beteenden. En datorspelare bryr sig inte om hur en agent 
är kodad utan istället hur agenten uppfattas och lyckas i spelmiljön. För att detta 
arbete ska vara lyckat är det då viktigt att tekniken som tillämpas ger skillnad i hur 
den agerar och lyckas i spelmiljön, annars finns det ingen mening att ha stöd för 
multipla beteenden. 

Tekniken kommer att appliceras och visualiseras genom ett enkelt 2D-spel som går ut 
på att döda motståndaren. I spelet kommer händelser att inträffa som påverkar 
agentens agerande. Det kommer även att finnas möjlighet att ladda in nya typer av 
beteenden till agenten i realtid.  
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3.4 Delmål 4: Utvärdering av agenter 

För att utvärdera arbetet kommer agenterna i spelet läsas av. Varje agent kommer ha 
ett eget beteende, men alla agenter kommer använda samma tillståndsmaskin, med 
samma tillstånd och händelser. 

Agenternas beteenden kommer sedan att jämföras för att se om de är unika genom att 
spara undan vilka tillstånd agenterna befinner sig i och när. Flera tester kommer göras 
för att bekräfta om agenter med olika beteenden skiljer sig. Mer om hur detta skall 
göra i metodkapitlet. 
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4 Metod 
Arbete är uppdelat i olika delmål som presenterades i problemställningen, kapitel 3. 
Detta kapitel tar upp de metoder som används för att lösa varje delmål. Varje delmål 
skiljer sig mycket från de andra och metoden för dessa varierar och skrivs därför 
separat för varje delmål.  

4.1 Metod för delmål 1: Implementera en agent med tillhörande 
stokastisk tillståndsmaskin 

För att lösa detta delmål krävs först en klasstruktur för agenten, samt övriga entiteter. 
Eftersom detta senare kommer att användas i ett spel är det viktigt att strukturera 
koden efter detta. Figur 6 beskriver hur spelarklassen och agentklassen ärver 
egenskaper från en basklass, entitetsklassen. Arv symboliseras med en linje med en 
vit pilspets. Under delmål 1 kommer det inte att finnas mycket implementerat i 
klasserna, utan detta kommer att göra först under delmål 3 då spelet skall 
implementeras. Det är agenten som kommer att hantera händelserna och övergångarna 
mellan tillstånd. 

 

 
Figur 6 – UML-diagram över klasstruktur för entiteterna i spelet 

 

Beroenden mellan klasser är viktigt att man undviker, speciellt inom 
spelprogrammering, eftersom det är mycket kod som ändras efterhand. Den 
stokastiska tillståndsmaskinen i detta arbete är därför tänkt att vara skild från 
entiteterna och användas endast som en medlemsvariabel utan några beroenden till 
entiteterna i sig. Figur 7 visar klasstrukturen av den stokastiska tillståndsmaskinen 
som används i applikationen.  

 

cStochasticStateMachine

cTestState3cTestState1 cTestState2

 
Figur 7 – UML-diagram över klasstruktur för den stokastiska tillståndsmaskinen 
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Basklassen, cStochasticStateMachine, innehåller alla händelser som kan påverka 
agenten, samt funktioner för att hantering av tillstånd. Under delmål 1 så finns det tre 
temporära tillstånd, som endast kommer användas för testing av övergångar. Dessa 
tillstånd kommer under delmål 3 bytas ut mot tillstånd som kommer att användas i 
spelet. I en vanlig implementation av tillståndsmaskiner finns all kod om hur den 
specifika agenten skall agera i tillståndet, vilket innebär att tillståndet endast kan 
användas för en specifik typ av agenter, vilket förklarades i introduktionskapitlet. I 
detta arbete är all kod om hur agenten skall agera i de specifika tillstånden placerade i 
agenten i sig. Detta gör att det blir en hel del kod i agent klassen, vilket gör den lite 
mer svårläst. Detta bidrar dock att samma tillstånd kan användas för flera olika 
agenter och de kan agera helt olika trots att de använder samma tillstånd. 

För att styra sannolikheten för övergångar mellan olika tillstånd behövs detta sparas 
undan på något sätt. Detta kommer under delmål 2 göras med hjälp av XML-filer och 
en speciell klass ämnat för detta. I delmål 1 kommer dessa värden ligga i ett temporärt 
medlemsobjekt, som kan hantera flera tillstånd fast endast en typ av händelse. Ett bra 
sätt att visualisera detta är med hjälp av en graf, vilket gjordes i bakgrundskapitlet 
Figur 5. När antalet tillstånd och händelser som tillståndsmaskinen använder ökar 
kommer grafen, som symboliserar övergångarna, öka kraftigt i storlek. I värsta fall 
kan en händelse påtvinga övergångar från samtliga tillstånd till alla andra tillstånd, 
inklusive sig själv. Detta gör att grafen blir väldigt komplex och svår att visualisera. 
Figur 8 visar ett diagram på hur det maximala antalet övergångar mellan olika 
tillstånd ökar med totala antalet tillstånd och händelser. Om varje tillstånd har en 
övergång till alla andra tillstånd, samt sig själv, ges formeln T^2 * H (där T är antalet 
tillstånd och H är antalet händelser). 

 

Maximala antalet övergångar
(antalet tillstånd^2) * antalet händelser
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Figur 8 - Diagram över hur antalet grafer som behövs skalar med antalet händelser som 

agenterna använder. 
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Till en början kommer endast en testhändelse och de tre testtillstånden, figur 7, att 
användas för att se om tillståndsmaskinen fungerar. Dessa värden kommer som 
tidigare nämnt sparas undan i ett temporärt grafobjekt så att informationen enkelt kan 
nås i agenten. Under delmål 3 kommer detta grafobjekt bytas ut mot ett klassobjekt 
som kan hantera övergångar mellan obegränsat antal tillstånd och händelser.  

Figur 9 visar den väsentliga klassdesignen i hela applikationen som påverkar agenten. 
Som tidigare nämnt så ärver agenten egenskaper från en basklass, cEntity. Agenten 
innehåller, som tidigare nämnt, också ett grafobjekt och en tillståndsmaskin. Dessa är 
medlemsvariabler i agenten och symboliseras med en linje med en svart romb. 
Siffrorna 1 betyder att för varje agent så finns det alltid exakt ett grafobjekt och exakt 
en tillståndsmaskin.  

 

cEntity

cAgent

GraphObject

cStochasticStateMachine

1 1

1

1

 
Figur 9 - Klassdesign av agent och tillståndsmaskin 

 

Agentklassen är tänkt att hantera bytet mellan tillstånd. Detta kommer göras genom 
att agenten får in händelser från spelet, sedan läser den av grafobjektet och slumpar 
fram ett nytt tillstånd beroende på sannolikheterna. 

4.2 Metod för delmål 2: Stöd för inläsning av agentbeteenden 

I spel är det viktigt att hela tiden som utvecklare testa saker och framförallt balansera 
värden, så att spelet är så finslipat och felfritt som möjligt när det släpps till 
allmänheten. Sannolikheterna för övergångarna mellan olika tillstånd är ett exempel 
på värden som enkelt skall kunna modifieras och testas. För att göra detta kommer 
graferna och sannolikheterna sparas undan i xml-filer. På så sätt kommer vem som 
helst kunna ändra dessa på ett enkelt sätt utan att ha någon förståelse för koden i 
applikationen. En annan bra fördel är att man inte behöver kompilera om 
applikationen, samt att i körtid modifiera dessa värden och ladda in dem i spelet. 

Varje typ av beteende kommer vara sparat i en fil för sig. En fil innehåller information 
om alla övergångar mellan tillstånd och vilka händelser dem tillhör, samt 
sannolikheterna för dessa övergångar. Det som är viktigt är att summan av alla 
sannolikheter måste vara lika med 10, annars kommer inte värdena stämma i 
programmet, eftersom varje dessa värden multipliceras med 10 för att få det 
procentuella värdet. Figur 10 visar hur en xml-fil kan se ut när den endast innehåller 
data för en händelse som påverkar tre tillstånd. Antalet övergångar denna XML-fil 
genererar är sex stycken, vilket man kan läsa av genom att räkna antalet 
sannolikhetsvärden som alla symboliserar en övergång. 
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<Behavior> 
      <cTestState1> 
    <TestEvent> 
    <cTestState1 Probability=”5”> 
    <cTestState2 Probability=”2”> 
    <cTestState3 Probability=”3”> 
    </TestEvent> 
  </cTestState1> 
  <cTestState2> 
    <TestEvent> 
    <cTestState1 Probability=”8”> 
    <cTestState2 Probability=”2”> 
    </TestEvent> 
  </cTestState2> 
  <cTestState3> 
    <TestEvent> 
    <cTestState1 Probability=”10”> 
    </TestEvent> 
  </cTestState3> 
</Behavior > 

 Figur 10 - XML-fil som beskriver ett tillståndsdiagram i en stokastisk tillståndsmaskin 

 

Den första kolumnen, Behavior, är rotnoden, som är ett måste i xml-filer. Rotnoden 
har sedan barn, som är alla tillstånd agenten kan befinna sig i. Dessa tillstånd 
innehåller sedan alla händelser som kan påverka agenten. Beroende vilket tillstånd 
agenten befinner sig i och vilken händelse som inträffar hämtas de potentiella 
övergångarna och dess sannolikheter. Figur 11 visar hur man skulle kunna visualisera 
ovanstående xml-fil som ett tillståndsdiagram. 

 

 
Figur 11 - XML-filen i figur 10 översatt till ett tillståndsdiagram 

  13



 

För att kunna läsa in XML-filerna behövs dels en funktion som kan hämta alla värden 
och dels ett grafobjekt som kan lagra dem. Grafobjektet kommer att beskrivas mer om 
under metoden för delmål 3, där det kommer att bytas ut mot en klass som kan 
hantera fler än en graf.  

Funktionen för att läsa XML-filer fungerar som ett uppslagsvärk. Alla tänkbara 
tillstånd och händelser som agenten kan utsättas för loopars igenom och skickas in 
som parametrar i en ny funktion; läsfunktionen. Låt oss säga att läsfunktionen får in 
parametrarna Kite och Enemy_Respawn. Läsfunktionen läser sedan av XML-filen och 
hämtar ut vilka tillstånd agenten kan göra en övergång till och sannolikheterna för 
dessa när han är i tillståndet Kite och får händelsen Enemy_Respawn. När värdena är 
hittade sparas dem undan i agenten, så att det enkelt går nå dem när det behövs. 
Koden för funktionen går att se under bilaga 1. 

4.3 Metod för delmål 3: Applicering och visualisering av agenter 
och dess beteenden 

Visualisering av agenter och dess beteenden kommer att göras i ett enkelt 2D-spel, för 
att detta är de miljöerna arbetet är tänkt att användas i. Under detta delmål kommer 
det temporära grafobjektet bytas ut mot ett klassobjekt som kan spara undan 
obegränsat antal tillstånd och händelser, samt övergångarna och dessa sannolikheter. 
De tidigare använda testtillstånden och den tidigare använda testhändelsen kommer 
under detta delmål att bytas ut mot tillstånd och händelser som skall finnas med i 
spelet. Det kommer att finnas sex stycken olika tillstånd tillgängliga för agenten. I de 
tre tillstånden Flee, Kite och Dodge kommer agenten att agera defensivt. I de övriga 
tre tillstånden Patrol, Rapidfire och Charge kommer agenten att agera mer aggressivt.  
Beteendet på agenten kommer att kunna varieras mellan tre olika beteendemallar. Ett 
standardbeteende där agenten kan byta till alla olika tillstånd som finns tillgängligt för 
honom, ett aggressivt beteende där han nästan bara använder de offensiva tillstånden, 
samt ett defensivt beteende där han använder de defensiva tillstånden.  

Spelet kommer att implementeras med programmeringsspråket C# och plattformen 
XNA. Standard biblioteket i XNA kommer används för att inläsning och rendering av 
bilder, samt för att hantera inputs från tangentbord och mus. 

Spelet kommer att fungera så att spelaren samt en AI-styrd motståndare kontrollerar 
varsin stridsvagn. Stridsvagnen har möjlighet att röra sig fritt inom skärmens storlek 
och kan avfyra skott åt vilket håll som helst. Spelaren kan styra sin stridsvagn med 
piltangenterna, samt sitt sikte med musen. Det gäller att ha förstöra motståndarens 
stridsvagn innan man förlorar sin egen. Varje stridsvagn har en mätare som indikerar 
hur skadad varje stridsvagn är. 

För att balansera spelet samt göra det mer strategiskt finns det lite övriga noteringar 
som är viktiga att veta om. Varje stridsvagn reparerar sig själv lite hela tiden, fast 
snabbare då inga skott avfyras. Det kan alltså vara taktiskt att inte hela tiden skjuta 
skott. Dessutom kan inte stridsvagnen åka lika fort när den skjuter, som den kan när 
man inte skjuter. Slutligen är det också så att stridsvagnen skjuter med lite snabbare 
frekvens om man inte åker med sin stridsvagn samtidigt som man avfyrar skott. 

Beroende på vad som händer i spelet och hur spelaren, samt agenten agerar kommer 
applikationen skicka ut händelser. Ett exempel på en händelse kan vara 
”player_low_hp”, som skickas ut när spelarens stridsvagn nästan är förstörd. Agenten 
kommer att använda sig av dessa händelser för att eventuellt byta tillstånd beroende 
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på agentens beteende. Figur 12 visar en bild över hur spelet är tänkt att se ut när det är 
klart. 

 

 
Figur 12 - Bild av hur spelet är tänkt att se ut 

 

I spelet kommer det finnas möjlighet att förändra agenten beteende i realtid genom att 
ladda in ett nytt beteende från en ny XML-fil. Detta kommer att kunna göras genom 
att använda F1, F2 och F3, där varje knapp är kopplat till ett unikt beteende. Det 
kommer även att finnas möjlighet att manuellt skicka händelser till spelet genom att 
använda sifferknapparna. 

4.4 Metod för delmål 4: Utvärdering av agenter 

För att utvärdera agenterna kommer jämförelse mellan deras beteenden göras. Det 
kommer att göras tre olika tester, där alla tester kommer att fokusera på skillnaderna 
mellan hur agenten agerar när olika beteenden används. 

I det första testet kommer en sekvens av 50 konstanta händelser skickas till agenten. 
Agenten kommer sedan att agera efter dessa händelser och skriva ut varje vilka 
övergångar han gör i en textfil. Agentens agerande kommer sedan att användas för att 
måla ut en graf som visar hur många gånger agenten har befunnit sig i varje tillstånd. 
För att göra testet med korrekt kommer samma sekvens av 50 händelser skickas flera 
gånger, för att kunna beräkna ett mini-, maxi- och medelvärde av antalet gånger 
agenten varit i varje tillstånd. Detta test kommer sedan att göras för de tre olika 
beteendena som agenten kan ha. Syftet med det här testet är framför allt att se hur 
mycket agentens reaktioner kan variera även då agenten ställs mot samma 
händelsesekvens flera gånger. Alltså hur mycket varierat beteende kan samma 
beteendemall påvisa. Det kommer att göras tre grafer för varje beteende där första 
grafen visar det minimala antalet gånger agenten varit i varje tillstånd under alla 
testfall som gjordes. Den andra grafen kommer visa medelvärdet av alla testfallen, 
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alltså antalet gånger agenten varit i varje tillstånd i snitt. Den sista grafen kommer 
visa det maximala antalet gånger agenten varit i varje tillstånd under alla testfallen 
som gjordes. 

Det andra testet som kommer göras är en jämförelse av graferna mellan de olika 
beteendemallarna som togs fram under första testet. Syftet med detta test är att se hur 
mycket graferna skiljer sig åt när man jämför olika beteenden med varandra. Detta är 
viktigt för att se om olika beteenden gör stor skillnad på agentens agerande, alltså om 
det är värt att använda olika beteenden. Testet kommer att verifieras med hjälp av ett 
så kallat T-test3. T-test jämför talmängder, som i detta fall kommer vara antalet 
gånger varje tillstånd besöktes i de olika försöken och avgör hur mycket de skiljer sig 
åt och hur stor standardavvikelsen inom grupperna är. 

Det sista testet som kommer göras är mer fokuserat på spelet i sig och hur effektiv 
beteendet är i den specifika spelmiljön. Även om spelet är gjort för att en spelare skall 
möta en agent så kommer detta test att utföras på så sätt att agenter kommer att möta 
andra agenter utan en spelares inverkan. Syftet med testet är att se om vissa beteenden 
är överlägsna andra när det kommer till att utföra syftet med spelet, som är att förstöra 
motståndaren. Anledningen till att jämföra agenter mot andra agenter istället för mot 
spelare är för att mänskliga spelare är svåra att ha kontroll på, samt att utförandet för 
oförutsägbart för att kunna användas i ett test som detta. 

 

                                                 
3 Mer information om T-test går att läsa på http://www.socialresearchmethods.net/kb/stat_t.php 

  16



 

5 Resultat 
Resultatet av det här arbetet är främst baserat på tolkningen av det resultatet av 
testerna som beskrivs i delmål 4 i kapitlet 4. De tidigare delmålen var nödvändiga för 
att testerna i delmål 4 skulle vara genomförbara och har därför inget intressant resultat 
i sig. Nedan följer resultatet från de testers som förklaras delmål 4. 

5.1 Test 1: Variation inom samma beteende 

I det första testet skickades en lista med en mängd händelser till agenten och sedan 
sparades informationen om hur agenten agerade på dessa händelser i en textfil. Listan 
består av 50 stycken händelser som kan påträffas i spelet, som tillsammans 
symboliserar ett spelflöde. Anledningen till att använda 50 stycken händelser är för att 
detta är ett lämpligt antal händelser som skulle inträffa i en match i spelet. Testet 
utfördes 10 gånger för varje av de tre beteenden agenten kan använda. Syftet med 
detta är att se hur varierat agenten skulle kunna agera i spelet även då han ställs mot 
ett likadant spelflöde. 

5.1.1 Standardbeteendet 

Testet gjordes alltså separat för varje beteende och resultatet sparades undan i 
textfiler, som visar hur många gånger agenten har varit i varje tillstånd. 
Beteendemallen för standardbeteendet går att läsa i bilaga 2. Figur 13 visar resultatet 
från första testet, när standard beteendet på agenten användes. Figuren visar hur 
många gånger agenten varit i varje tillstånd under de fem första försöken. 
Anledningen till att endast fem av de tio resultaten visas i figuren är för att göra 
diagrammet mer läsligt och syftet är att visa att samma beteendemall kan ge olika 
resultat. 
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Figur 13 - Diagram som visar fördelningen över hur de fem första försöken skiljer sig från 

varandra när standardbeteendet på agenten användes. 
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Trots att agenten i samtliga försök använder samma beteendemall och utsätts för 
samma händelser visar diagrammet att försöken skiljer sig till stor del från varandra. 
Variationen mellan försöken beror på att den stokastiska tillståndsmaskinen slumpar 
fram hur övergångarna mellan tillstånden skall ske beroende på sannolikheterna som 
är satta i beteendemallen. Figur 14 visar ett diagram på hur mycket de 10 försöken 
skiljde sig åt, samt medelantalet på hur många gånger tillstånden besöktes. 
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Figur 14 - Diagram över minimala, maximala och medelantalet gånger varje tillstånd besöktes 

under alla 10 försöken. 

 

Utifrån diagrammet kan man läsa att alla testfall visade att tillståndet Patrol användes 
5 gånger. Beteendemallen för standardbeteendet i bilaga 2, visar att sannolikheterna 
för att byta till Patrol i vissa lägen alltid är 100 % och därför gav alla försöken samma 
besöksantal på detta tillstånd. De övriga tillstånden har varierande sannolikheter vilket 
bidrar till ett mer varierat beteende. 

För att tydligare se hur agenten agerade på varje händelse illustrerar Figur 15 vilket 
tillstånd agenten befinner sig i under de 18 första händelserna i spelflödet. Ju högre 
upp i diagrammet desto aggressivare agerade agenten. Anledningen till att endast de 
första 18 händelserna illustreras, samt att endast de första fem försöken redovisas, är 
för att göra diagrammet mer läsligt. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gameflow (händelser)
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Försök 5

 

Charge 

Rapidfire 

Patrol 

Dodge 

Kite 

Flee 

Figur 15 - Diagram över hur agenten har agerat i 18 av de 50 händelserna i de första fem 
försöken under det första testet med standardbeteendet. 

 

Diagrammet visar att alla fem första försöken varierar till stor del från varandra vilket 
gör agenten mer oförutsägbar. Även om man endast skulle använda en agent med 
standardbeteendet i spelet, skulle agenten variera sitt agerande från match till match.  

5.1.2 Aggressiva beteendet 

Aggressiva beteendet använder en annan beteendemall, där sannolikheterna för 
övergångar till de aggressiva tillstånden är större än sannolikheterna till de mer 
defensiva tillstånden. Hela beteendemallen finns tillgängliga under bilaga 2. Figur 16 
visar variationen mellan de fem första försöken med den aggressiva beteendemallen.  
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Figur 16 - Diagram som visar fördelningen över hur de fem första försöken skiljer sig från 

varandra med det aggressiva beteendet. 
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För att enklare kunna se variationen så visar Figur 17 de största skillnaderna mellan 
samtliga 10 försök, samt medelantalet gånger varje tillstånd användes.  
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Figur 17 - Diagram över minimala, maximala och medelantalet gånger varje tillstånd besöktes 

under samtliga 10 försöken. 

 

Analysering av Figur 17 visar att variationen i tillstånden Patrol, Kite och Flee är 
väldigt låg, men i de övrig tre tillstånden är variationen kraftig. Anledningen till detta 
är att det är väldigt låga sannolikheter att agenten går in i tillståndet Flee när han 
använder den aggressiva beteende mallen. Det är också 0 % chans att han går in i 
tillståndet Kite. Anledningen till att tillståndet Patrol besöktes exakt fem gånger under 
körningen av agenten med den aggressiva beteendemallen är, av samma anledning 
som med standardbeteendet, att visa händelser alltid får agenten att byta till tillståndet 
Patrol.  
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 Charge 

 Rapidfire 

 Patrol 

 Dodge 

 Kite 

 Flee 

Figur 18 - Diagram över hur agenten har agerat i 18 av de 50 händelserna i de första fem 
försöken under det första testet med den aggressiva beteendemallen. 

 

Figur 18 visar hur de fem första försöken skiljer sig åt under 18 av händelserna i 
spelflödet. Diagrammet visar att agentens agerande skiljer sig till viss del, men att 
flera av de fem försöken tar samma väg under visa delar av spelflödet. Detta betyder 
att den aggressiva beteendemallen inte kommer uppfattas som lika oförutsägbar som 
standardbeteendet. Anledningen till detta är för att sannolikheterna i beteendemallen 
är bestämda så att agenten kommer favorisera endast ett fåtal tillstånd. Som 
diagrammet visar så befinner sig agenten i tillståndet Charge eller Rapidfire stora 
delar av spelflödet. 

 

5.1.3 Defensiva beteendet 

Till skillnad från det aggressiva beteendet är sannolikheterna för att byta till de mer 
defensiva tillstånden betydligt högre i det defensiva beteendet. Beteendemallen för det 
defensiva beteendet kan hittas under bilaga 2. Figur 19 visar hur de första fem 
försöken varierar vad gällande hur många gånger varje tillstånd besöktes. 
Anledningen till att endast fem av de tio försöken illustreras är för att göra 
diagrammet mer läsligt. 
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Figur 19 - Diagram som visar fördelningen över hur de fem första försöken skiljer sig från 

varandra när agenten använde det defensiva beteendet. 

 

Diagrammet på Figur 19 visar att tillstånden Patrol och Charge inte hade någon 
variation, tillstånden Flee och Dodge hade låg variation och tillstånden Kite och 
Rapidfire varierade desto mer under de fem försöken som illustrerades. Figur 20 
illustrerar på ett bättre sätt hur stora skillnaderna mellan samtliga 10 försök är. 
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Figur 20 - Diagram över minimala, maximala och medelantalet gånger varje tillstånd besöktes 

under alla 10 försöken. 

  22



 

 

Som tidigare nämnt kan dessa variationer direkt kopplas till sannolikheterna i 
beteendemallen för det defensiva beteendet. Mallen visar tydligt att tillstånden 
Rapidfire och Kite finns med till stor grad, vilket bekräftar varför variationen är störst 
i dessa tillstånd. Diagrammet i Figur 21 visar att agenten ofta får valet mellan 
Rapidfire och Kite, då dessa i stort sätt är det enda som skiljer försöken åt. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gameflow(händelser)

Försök 1

Försök 2

Försök 3

Försök 4

Försök 5

 

Charge 

Rapidfire 

Patrol 

Dodge 

Kite 

Flee 

Figur 21 - Diagram över hur agenten har agerat i 18 av de 50 händelserna i de första fem 
försöken under det första testet med den defensiva beteendemallen. 

 

5.2 Test 2: Skillnader mellan olika beteenden  

I det andra testet jämfördes de olika beteendemallarna mot varandra för att se hur 
stora skillnaderna är. Syftet med detta test är att se hur mycket beteendena skiljer sig 
åt när man jämför varje beteendes resultat från första testet. Detta är viktigt för att se 
om olika beteenden gör stor skillnad på agentens agerande, alltså om det är värt att 
använda olika beteenden.  

Alla beteenden jämförs mot varandra med hjälp av ett T-test för att se hur mycket de 
skiljer sig åt gällande hur ofta beteendena använde samma tillstånd. Resultatet från T-
testerna redovisas med hjälp av tabeller. Varje rad i tabellerna visar resultatet från ett 
specifikt tillstånd. Resultatet är uppdelat i fyra kolumner:  

- T-värde: Värde som symboliserar skillnaden mellan de olika beteendenas 
besöksantal i ett specifikt tillstånd. Om värdet är mindre än 0,05 skiljer sig 
beteendena signifikant och ju närmare 1 värdena går ju klikare anses de vara. 
Det går även att räkna ut en signifikansgrad som säger hur olika stor 
skillnaden är i procent ( 100 * ( 1 – T-värdet ) ). Om signifikansgraden blir 
över 95 % anses mängderna som jämförs olika. 

- Medelvärde: Värde som visar medelvärdet av hur många gånger tillståndet 
var besökt i det första testet för e båda beteendena ( ”beteende 1” / ”beteende 
2”). 

- Standardavvikelse: Visar hur stor skillnaderna var vad gällande hur många 
gånger tillståndet var besökt i de olika försöken inom varje beteende ( 
”beteende 1” / ”beteende 2”). 

- Notering: Skriftlig förklaring om hur stor skillnaderna mellan beteendena var. 
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Nedan följer resultatet från T-testerna, samt en kort analys om varje tabell. Värdena 
som jämfördes är de värdena som var resultatet från det fösta testet. För att enklare 
skilja värdena för varje beteende, representeras värdena inom samma beteende med 
samma färg. 

5.2.1 Standardbeteenden jämfört med det aggressiva beteendet 

 

Tabell 1 - Tabell med resultatet från T-testet mellan standardbeteendet och det aggressiva 
beteendet. 

Standard mot Aggressiv 

 T-värde Medelvärde Standardavvikelse Notering 

Charge 0,0001 11,00 / 21,70 3,20 / 2,91 
Signifikansgrad 

99,99% 

Rapidfire 0,0001 7,70 / 17,70 2,41 / 4,11 
Signifikansgrad 

99,99% 

Patrol - - - 
Samma värden, går ej 

göra T-test 

Dodge 0,0001 14,20 / 4,60 2,44 / 2,17 
Signifikansgrad 

99,99% 

Kite 0,0001 7,70 / 0,10 1,42 / 0,32 
Signifikansgrad 

99,99% 

Flee 0,0005 3,90 / 0,90 2,02 / 0,99 
Signifikansgrad 

99,95% 

 

T-testerna visar att standardbeteendet och det aggressiva beteendet skiljer sig 
signifikant åt i alla tillstånd förutom tillståndet Patrol, då detta tillstånd används lika 
mycket i båda beteendena. Detta svar kan alltså tolkas att statistisk sätt så uppfattas 
standardbeteendet och det aggressiva beteendet som helt olika beteenden. 

5.2.2 Standardbeteenden jämfört med det defensiva beteendet 

 

Tabell 2 - Tabell med resultatet från T-testet mellan standardbeteendet och det defensiva 
beteendet. 

Standard mot Defensiv 

 T-värde Medelvärde Standardavvikelse Notering 

Charge 0,0001 11,00 / 0,00 3,20 / 0,00 
Signifikansgrad 

99,99% 

Rapidfire 0,37 7,70 / 8,60 2,41 / 1,96 
Signifikansgrad 

63,00% 

Patrol - - - 
Samma värden, går ej 

göra T-test 

Dodge 0,0001 14,90 / 18,30 1,10 / 1,49 
Signifikansgrad 

99,99% 

Kite 0,0001 7,50 / 13,70 1,51 / 2,71 
Signifikansgrad 

99,99% 

Flee 0,49 3,90 / 4,40 2,02 / 0,97 
Signifikansgrad 

51,00% 
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T-testerna som gjordes mellan standardbeteendet och det defensiva beteendet visar att 
användandet av hälften av tillstånden skiljer signifikant. Tillståndet Patrol används, 
som tidigare nämnt, exakt lika många gånger. I tillstånden Flee och Rapidfire är 
skillnaderna inte lika signifikanta, utan skiljer sig relativt lite. Slutsatserna som kan 
dras från dessa resultat är att standardbeteendet och det defensiva beteendet kan 
statistiskt sett i viss mån uppfattas som snarlika beteenden. 

5.2.3 Det aggressiva beteendet jämfört med det defensiva beteendet 

 

Tabell 3 - Tabell med resultatet från T-testet mellan det aggressiva beteendet och det defensiva 
beteendet. 

Aggressiv mot Defensiv 

 T-värde Medelvärde Standardavvikelse Notering 

Charge 0,0001 21,70 / 0,00 2,91 / 0,00 
Signifikansgrad 

99,99% 

Rapidfire 0,0001 17,70 / 8,60 4,11 / 1,96 
Signifikansgrad 

99,99% 

Patrol - - - 
Samma värden, går ej 

göra T-test 

Dodge 0,0001 4,60 / 18,30 2,17 / 1,49 
Signifikansgrad 

99,99% 

Kite 0,0001 0,10 / 13,70 0,32 / 2,71 
Signifikansgrad 

99,99% 

Flee 0,0001 0,90 / 4,40 0,99 / 0,97 
Signifikansgrad 

99,99% 

 

Resultatet från T-testerna mellan det aggressiva beteendet och det defensiva beteendet 
visar att det är stora skillnader i hur ofta alla tillstånd används, förutom i tillståndet 
Patrol, som används lika många gånger. Slutsatserna som kan dras från dessa resultat 
är att det aggressiva beteendet och det defensiva beteendet statistiskt sett skiljer sig 
signifikant åt. 

5.3 Test 3: Effektiviteten mellan beteenden i spelmiljön 

Det sista testet som görs är att jämföra hur agenten presterar i spelmiljön när agenten 
använder de olika beteendena. Detta test kommer att innefatta två agenter som ställs 
mot varandra, med olika beteenden, för att se vem som lyckas utföra spelet uppgift 
bäst. Agenterna kommer att spela 10 stycken matcher, där det går ut på att i varje 
match försöka döda motståndaren fem gånger innan agenten själv har dött fem 
gånger. 

En viktig sak att tänka på är att det inte bara är beteendena i sig som kommer att 
påverka resultatet av testet, utan här kommer flera andra faktorer att spela in. Den näst 
största faktorn är balansering. Trots att de olika beteendena kan använda sig av 
samma tillstånd, så kommer olika beteenden använda tillstånden olika mycket. Detta 
betyder att balanseringen av varje tillstånd kommer vara den största faktorn som 
påverkar resultatet av detta test. Slumpen vid valet av övergångar påverkar också till 
stor del i spelmiljön, då om ett sämre tillstånd slumpas fram, kan avgöra en hel match. 

Syftet med detta test är inte att hitta ett optimalt beteende och inte heller för att 
balansera tillstånden i spelet. Balansering av spel kräver tid, resurser och är ett helt 

  25



 

arbete i sig. Syftet här är att se om beteendena skiljer sig i spelmiljön resultatmässigt 
och om det går att ändra resultatet genom att förändra beteendet. Tabell 4 visar 
resultatet från testet. 

 

Tabell 4 - Resultatet av hur beteendena presterade mot varandra i spelmiljön 

Beteende 1 Resultat Beteende 2 

Standardbeteende 10 - 1 Aggressivt beteende 

Standardbeteende 6 - 4 Defensivt beteende 

Aggressivt beteende 0 - 10 Defensivt beteende 

 

Den första uppsättningen av 10 matcher spelades mellan standardbeteendet och det 
aggressiva beteendet. Resultatet visade att standardbeteendet vann överlägset och 
förlorade endast en match. Genom att analysera vilka tillstånd beteendena använde sig 
av gick det att se anledningen till detta resultat. Standard beteendet använde sig mer 
av de defensiva tillstånden än de aggressiva och balanseringsmässigt var dessa 
tillstånd mycket bättre. Det aggressiva beteendet använde sig exempelvis väldigt lite 
av tillståndet dodge som visade sig vara ett vitalt tillstånd för överlevnad. 

Den andra sammandrabbningen var mellan standardbeteendet och det defensiva 
beteendet. Från matcherna innan visade det sig att defensivt beteende var överlägset 
aggressivt, men förvånande nog lyckades standardbeteendet vinna med 6 mot 4 i 
matcher. Trots det jämna matchresultatet kan slutsatsen dras att det defensiva 
beteendet ibland kan vara för defensivt och fokusera mer på överlevnad än på att döda 
motståndaren, vilket troligtvis var anledningen till att standardbeteendet vann. 

Till slut möttes det aggressiva beteendet och det defensiva beteendet. Återigen 
bekräftas överlägsenheten i de defensiva tillstånden. Trots att det defensiva beteendet 
förlorade mot standardbeteendet visar det mer överlägsenhet mot det aggressiva 
beteendet än vad standardbeteendet gjorde. Teorierna kring detta är att de få attacker 
det defensiva beteendet gör undveks inte av det aggressiva och därför fungerade den 
defensiva taktiken perfekt. 

Även tester mellan agenter som använde samma beteende gjordes. Dessa tester visade 
sig dock helt jämna och är därför onödiga att presentera och är ointressanta för 
problemställningen som arbetet försöker dra slutsatser kring. 

Figur 22 visar en bild från spelet där en agent med standard beteendet (i rött) möter en 
agent med defensivtbeteende (i grönt). På bilden kan vi se att agenten med standard 
beteendet befinner sig i tillståndet Flee, då vi kan se att agenten försöker åka bort från 
sin motståndare utan att skjuta tillbaka. Agenten med det defensivabeteendet avfyrar 
skott i väldigt hög frekvens vilket tyder på att den är i tillståndet Rapidfire. På under 
delen av bilden kan vi se båda agenternas nuvarande hälsa (i procent) och hur många 
liv de har kvar. Varje gång hälsan går ner till 0 % förlorar agenten ett liv, men hälsan 
återställs till 100 %. När agenten inte har några liv är matchen förlorad. 
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Figur 22 – Bild på hur spelet ser ut 

Avslutningsvis kan vi konstatera att spelets balansering inte var särskilt bra, då de 
defensiva tillstånden var överlägsna de aggressiva. Som tidigare nämnt spelar också 
slumpen in en stor del i slutresultatet och att mer tester kan göras för att få ett mer 
korrekt resultat.  

Det intressanta är dock att resultatet kan påverkas extremt kraftigt av att endast 
variera sannolikheterna för övergångarna mellan olika tillstånd. Slutsatsen kan då dras 
att beteendena inte bara skiljer sig statistiskt utan även skiljer sig i hur de påverkar 
resultaten i spelet. 

5.4 Analys 

Det första testet visar klart och tydligt att agenterna kan agera olika även inom samma 
beteende om sannolikheterna tillåter detta. Eftersom sannolikheterna är direkt kopplat 
till hur agentens agerande slumpas fram är det också de som styr hur stor variationen 
blir. Detta resultat medföra att även om en spelar möter en agent med samma 
beteende flera matcher i rad, kommer agenten inte agera exakt likadant även om 
spelaren uppför sig som innan. 

Det andra testet visar också att det är stora skillnader mellan de olika beteendena när 
jämförelser mellan dem görs. Genom att analyser T-testerna som gjordes kan vi se 
signifikant skillnad, speciellt mellan det aggressiva beteendet och det defensiva 
beteendet. 

Det tredje och sista testet visar även att beteendena presterar olika när de används i 
spelmiljön. Värt att notera är att resultaten beror på stor del hur balanserade de olika 
tillstånden är. Utifrån testet kan vi se att de defensiva tillstånden var överlägsna de 
offensiva. Balanseringen anses dock inte relevant då testet endast ville se om agenter 
som agerade olika kunde påverka resultatet olika, vilket blev bevisat. 
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6 Slutsats 
För att fastställa resultat från arbetet gjordes tre olika tester. I det första testet 
undersöktes hur mycket en agent med en viss beteendemall varierade sitt agerande 
även då agenten ställdes mot samma händelsesekvens. Figur 20 i resultatkapitlet visar 
hur stor avvikelsen blev för en agent med standardbeteendet även då agenten ställdes 
med samma händelsesekvens. I det andra testet jämfördes hur stor variationen var 
mellan agenter som använt sig av olika beteendemallar. Tabell 3 visar hur stora 
skillnader det var mellan en agent som använt sig av en defensiv beteendemall och en 
som använt en mer aggressiv beteendemall. I det sista testet fick agenter med olika 
beteende ställa sig mot varandra i ett spel för att undersöka om olika beteendemallar 
kunde påverka spelresultatet. Det visade sig att olika beteendemallar gjorde 
storpåverkan på spelresultatet, men värt att notera var att resultatet inte bara 
påverkades av sannolikheterna i beteendemallarna utan också utav balanseringen av 
tillstånden. 

6.1 Diskussion 

Syftet med arbetet var att se om det finns möjlighet att med hjälp av stokastiska 
tillståndsmaskiner, en uppsättning tillstånd och händelser, samt beteendemallar, skapa 
flera och till viss grad unika agenter. Agenter som inte bara agerar olika, utan även 
påverkar hur väl de lyckas nå målet i det spel och den spelmiljö det används i genom 
sitt beteende. Målet med arbetet var även att försöka förkorta tiden det tar att skapa en 
ny agent med ett unikt beteende och detta var tänkt att lösas med beteendemallar, 
vilket är XML-filer som innehåller all data för att styra hur en agent skall agera när 
den ställs inför händelser i spelmiljön. Valet att använda en stokastisk tillståndmaskin 
gjordes för att göra agenten mer oförutsägbar då slumpen hjälper till att variera 
agenten till viss grad. 

Resultaten av detta arbete ger förhoppningsvis insikt i att användningen av stokastiska 
tillståndsmaskiner för implementering av AI i spel fortfarande är en enormt kraftfull 
teknik. Tekniken är inte bara snabb att implementera men ger även möjligheten till 
avancerade beteenden och agerande hos agenter. Med hjälp av exempelvis 
beteendemallar kan även personer utan programmeringskunskaper på ett enkelt sätt 
skapa egna agenter med unika beteenden utan att störa programmerarna, vilket gör att 
designerns kan specificera agenters beteende, och därmed avlasta programmerarna. 

Alla tekniker har sina för- och nackdelar som är viktiga att vara medveten om innan 
en teknik väljs. Tekniken som detta arbete använder sig av kräver exempelvis en 
mängd tillstånd och händelser för att kunna göra varierade agenter. Ju fler tillstånd 
och händelser desto större möjlighet att skapa unika och avancerade agenter. En 
annan nackdel som inte undersöks i detta arbete, men som är ett känt problem för alla 
tillståndsmaskiner är att tekniken är prestandakrävande när antalet tillstånd och 
händelser ökar kraftigt.  

6.2 Framtida arbeten 

Detta arbete visar att det finns potential för denna typ av implementering av stokastisk 
tillståndsmaskin vid realisering av AI i spel. Det finns dock många saker som är värda 
att forska vidare kring för att bättre undersöka möjligheter och begränsningar hos 
tekniken, samt hitta tillämpningar som kan göra tekniken bättre. 
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En sak som kan vara värd att undersöka om är att se om personer som spelar spel med 
denna teknik rent visuellt och intuitivt märker skillnad mellan agenter med olika 
beteende. Eftersom agenterna kan använda sig av samma tillstånd finns det risk att de 
uppfattas som lika även om de statistiskt visar olika resultat och lyckas utföra målet 
med spelet olika väl. Detta arbete skulle då vara mer fokuserat på området 
kognitionsvetenskap och därför ha lite att göra med programmering och 
spelutveckling, något som detta arbete är fokuserat på. 

En annan intressant aspekt är att blanda in genetiska algoritmer i tekniken. Genetiska 
algoritmer, som det nämns lite om i bakgrundskaptilet, är algoritmer som hanterar en 
population av tänkbara lösningar och jämför dessa i en fitnessfunktion, som används 
för att bestämma hur bra en viss lösning anses vara. Dessa algoritmer skulle 
exempelvis kunna användas i agenterna så att de själva kan sätta sannolikheterna för 
övergångar mellan olika tillstånd. Detta skulle i så fall kunna göra att agenter själva 
kan anpassa sitt eget beteende för att förbättra sina odds i spelmiljön och bidra till 
väldigt smart och intressant AI. 

Att enkelt kunna variera hur en agent uppför sig och dess egenskapar kommer även i 
framtiden vara en riktlinje för AI tekniker. Att avlasta programmerare och låta 
designers själva styra hur agenter skall vara, samt vilka egenskapar de ska ha kommer 
också vara en viktig del av framtidens AI. Dessa grundpelare lär finnas kvar, även om 
det kommer nya tekniker som löser problemen i dagens tekniker som exempelvis 
skalning av agenter och tillstånd.   
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Bilaga 1 

Funktionen för att välja ut ett nytt tillstånd beroende på sannolikhet 
 
public void 
Transision(Exjobb.StateMachine.cStochasticStateMachine.events e) 
{ 
   int choosenNumber = Game1.randomizer.Next(1, 100); 
   int from = 0; 
   foreach (cStochasticStateMachine first in mBehivor.GetBehivorGraph().Keys) 
   { 
       if (first.GetType().Name == mState.GetType().Name) 
       { 

     foreach (Exjobb.StateMachine.cStochasticStateMachine.events s         
     in mBehivor.GetBehivorGraph()[first].Keys) 

           { 
               if (s == e) 
               { 

  foreach (cStochasticStateMachine m in      
  mBehivor.GetBehivorGraph()[first][s].Keys) 

               { 
           float value = mBehivor.GetBehivorGraph()[first][s][m]; 
         if (choosenNumber < (from + (int)(value * 10))) 

                       { 
                            mState.Exit(); 
                        mState = m; 
                    mState.Initilize(this); 
                    mState.Enter(); 
                    return; 
                 } 

from = from + (int)(value * 10); 
  } 

                } 
          } 
      } 
  } 

} 
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Händelselista med de 50 händelserna som användes i testerna i 
delmål 4 

 

MISSILEALERT 

MISSILEALERT 

ENEMYLOWHP 

MISSILEALERT 

PLAYERLOWHP 

MISSILEALERT 

ENEMYRESPAWNED 

MISSILEALERT 

PLAYERLOWHP 

PLAYERDEAD 

ENEMYRESTED 

PLAYERRESPAWNED 

MISSILEALERT 

PLAYERLOWHP 

MISSILEALERT 

ENEMYLOWHP 

PLAYERDEAD 

PLAYERRESPAWNED 

MISSILEALERT 

MISSILEALERT 

ENEMYRESPAWNED 

MISSILEALERT 

PLAYERLOWHP 

MISSILEALERT 

ENEMYLOWHP 

MISSILEALERT 

ENEMYRESPAWNED 

MISSILEALERT 

MISSILEALERT 

ENEMYLOWHP 

PLAYERDEAD 

PLAYERRESPAWNED 
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ENEMYRESTED 

MISSILEALERT 

ENEMYLOWHP 

MISSILEALERT 

ENEMYRESTED 

MISSILEALERT 

PLAYERLOWHP 

PLAYERDEAD 

PLAYERRESPAWNED 

ENEMYRESTED 

MISSILEALERT 

MISSILEALERT 

ENEMYLOWHP 

PLAYERLOWHP 

ENEMYRESPAWNED 

MISSILEALERT 

MISSILEALERT 

PLAYERDEAD 
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Bilaga 2 
Beteendemall - Standardbeteende 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Behavior> 

  <cStatePatrol> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="6" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

 <cStateCharge Probability="3" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateCharge Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

 <cStateRapidfire Probability="1" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="7" /> 

      <cStateKite Probability="1" /> 

      <cStateCharge Probability="1" /> 

      <cStateRapidfire Probability="1" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStatePatrol> 

  <cStateDodge> 
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    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="6" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

 <cStateCharge Probability="3" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateCharge Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

 <cStateRapidfire Probability="1" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="7" /> 

      <cStateKite Probability="1" /> 

      <cStateCharge Probability="1" /> 

      <cStateRapidfire Probability="1" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateDodge> 

  <cStateFlee> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="1" /> 

 <cStateKite Probability="7" /> 

 <cStateFlee Probability="2" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 
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      <cStateRapidfire Probability="1" /> 

 <cStateKite Probability="7" /> 

 <cStateFlee Probability="2" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateKite Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="6" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="5" /> 

      <cStateKite Probability="1" /> 

      <cStateFlee Probability="4" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateFlee> 

  <cStateKite> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="2" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 
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 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateCharge Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="6" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="7" /> 

      <cStateKite Probability="3" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateKite> 

  <cStateCharge> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="3" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="6" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 
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 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="6" /> 

      <cStateCharge Probability="4" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateCharge> 

  <cStateRapidfire> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="3" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="8" /> 

 <cStateCharge Probability="2" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="2" /> 

 <cStateKite Probability="8" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="6" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="8" /> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateRapidfire> 

</Behavior> 
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Beteendemall – Aggressivt beteende 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Behavior> 

  <cStatePatrol> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="6" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateCharge Probability="10" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

 <cStateRapidfire Probability="8" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="4" /> 

      <cStateCharge Probability="4" /> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStatePatrol> 

  <cStateDodge> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="6" /> 
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    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="1" /> 

 <cStateCharge Probability="9" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

 <cStateRapidfire Probability="8" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateCharge Probability="8" /> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateDodge> 

  <cStateFlee> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="10" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateCharge Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="2" /> 

 <cStateRapidfire Probability="8" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 
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 <cStateRapidfire Probability="1" /> 

 <cStateCharge Probability="9" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="8" /> 

      <cStateRapidfire Probability="1" /> 

      <cStateFlee Probability="1" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateFlee> 

  <cStateKite> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="1" /> 

 <cStateCharge Probability="9" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="4" /> 

      <cStateCharge Probability="3" /> 

      <cStateRapidfire Probability="3" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateKite> 

  <cStateCharge> 

    <PLAYERRESPAWNED> 
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      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="10" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateCharge Probability="10" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

      <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateCharge Probability="6" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateCharge Probability="10" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="2" /> 

      <cStateCharge Probability="8" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateCharge> 

  <cStateRapidfire> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateCharge Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateCharge Probability="8" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 
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 <cStateFlee Probability="2" /> 

 <cStateRapidfire Probability="6" /> 

 <cStateCharge Probability="2" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="6" /> 

 <cStateCharge Probability="4" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="2" /> 

      <cStateRapidfire Probability="8" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateRapidfire> 

</Behavior> 
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Beteendemall – Defensivt beteende 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Behavior> 

  <cStatePatrol> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="8" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="6" /> 

 <cStateKite Probability="4" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="9" /> 

      <cStateKite Probability="1" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStatePatrol> 

  <cStateDodge> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 
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    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="8" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="4" /> 

 <cStateKite Probability="6" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="7" /> 

      <cStateKite Probability="3" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateDodge> 

  <cStateFlee> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

 <cStateFlee Probability="2" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateKite Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="6" /> 

 <cStateDodge Probability="2" /> 
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 <cStateKite Probability="2" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateKite Probability="8" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="8" /> 

      <cStateFlee Probability="2" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateFlee> 

  <cStateKite> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="3" /> 

 <cStateKite Probability="7" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="7" /> 

 <cStateDodge Probability="1" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateKite Probability="10" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="8" /> 

      <cStateKite Probability="2" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateKite> 

  <cStateCharge> 
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    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

      <cStateRapidfire Probability="2" /> 

 <cStateKite Probability="8" /> 

    </PLAYERLOWHP> 

    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="10" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateKite Probability="10" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="10" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateCharge> 

  <cStateRapidfire> 

    <PLAYERRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </PLAYERRESPAWNED> 

    <ENEMYRESPAWNED> 

      <cStateRapidfire Probability="5" /> 

 <cStateKite Probability="5" /> 

    </ENEMYRESPAWNED> 

    <PLAYERDEAD> 

      <cStatePatrol Probability="10" /> 

    </PLAYERDEAD> 

    <PLAYERLOWHP> 

 <cStateRapidfire Probability="8" /> 

 <cStateKite Probability="2" /> 

    </PLAYERLOWHP> 
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    <ENEMYLOWHP> 

 <cStateFlee Probability="7" /> 

 <cStateKite Probability="1" /> 

 <cStateDodge Probability="2" /> 

    </ENEMYLOWHP> 

    <ENEMYRESTED> 

 <cStateRapidfire Probability="10" /> 

    </ENEMYRESTED> 

    <MISSILEALERT> 

      <cStateDodge Probability="10" /> 

    </MISSILEALERT> 

  </cStateRapidfire> 

</Behavior> 
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