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Sammanfattning 
Artificiella ekosystem är en tillämpning av artificiell intelligens som har funnits länge. 

Användningsområden för artificiella ekosystem innefattar främst biologiska 

simulationer men även andra typer av simulationer förekommer. Genom att 

simulera individuella djur blir den artificiella intelligensens uppgift att styra djurens 

beslut utifrån dess individuella förutsättningar och kamp för överlevnad. Detta 

arbete behandlar frågeställningen vilken beslutsalgoritm som är bäst lämpad att för 

att använda till ett artificiellt ekosystem i ett spel. Två beslutsalgoritmer jämförs, en 

dynamisk som bygger på maskin inlärning och en statisk som inte är kapabel att lära 

eller minnas. Den dynamiska heter Behavior Network och den statiska heter Decision 

Tree. En applikation byggs för att jämföra hur väl de bägge algoritmerna löser 

problemet att styra ett artificiellt ekosystem i ett spel. Algoritmerna jämförs efter tre 

kriterier, svårighet att anpassa till uppgiften, hur mycket beräkningskraft som krävs 

från datorn att driva algoritmen och hur väl individerna överlever när de styrs av 

algoritmen. Detta verk visar att Decision Tree är den mer lämpade algoritmen enligt 

samtliga tre kriterier. Behavior Network visar lovande kvalitéer men inga av 

resultaten inom ramarna för detta arbete stödjer att använda algoritmen till detta 

tillämpningsområde 

Nyckelord: Artificiell Intelligens, Artificiall Life, Realtids Spel, Behavior Networks, 

Descision Trees 

 



 

 

 
Innehållsförteckning

 

1 Introduktion ...................................................................................... 5 

2 Bakgrund ........................................................................................... 7 

2.1 Artificiella Ekosystem .................................................................................... 7 

2.2 Statisk Artificiell intelligens ........................................................................... 9 

2.2.1 Decision Trees ...................................................................................... 10 

2.3 Dynamisk Artificiell Intelligens ................................................................... 10 

2.3.1 Artificiella Neurala Nätverk ................................................................. 11 

2.3.2 Genetiska Algoritmer ........................................................................... 12 

2.3.3 Q-learning ............................................................................................. 13 

2.3.4 Behaviour Networks ............................................................................. 14 

3 Problemformulering ...................................................................... 18 

3.1 Problembeskrivning ..................................................................................... 18 

3.1.1 Avgränsning ......................................................................................... 20 

3.1.2 Delmål 1: Prototyp ............................................................................... 22 

3.1.3 Delmål 2: Jämförelse ............................................................................ 22 

3.2 Metodbeskrivning ......................................................................................... 22 

3.2.1 Metod för Delmål 1 .............................................................................. 23 

3.2.2 Metod för Delmål 2 .............................................................................. 23 

4 Implementation............................................................................... 25 

4.1 Systemets struktur ........................................................................................ 25 

4.1.1 BehaviorNetwork ................................................................................. 27 

4.2 Modelleringsval ............................................................................................ 29 

4.3 Intressanta funktioner ................................................................................... 32 

4.3.1 intersect ................................................................................................ 32 

4.3.2 Reproduktions Beräkning ..................................................................... 32 

4.3.3 Vinkel Beräkning ................................................................................. 32 

4.3.4 changeNode .......................................................................................... 33 

4.3.5 decisionTree ......................................................................................... 34 

5 Analys .............................................................................................. 36 



 

 

5.1 Implementations analys ................................................................................ 36 

5.2 Prestanda analys ........................................................................................... 36 

5.3 Statistisk analys ............................................................................................ 38 

6 Slutsatser ......................................................................................... 40 

6.1 Resultatsammanfattning ............................................................................... 40 

6.2 Diskussion .................................................................................................... 41 

6.3 Framtida arbete ............................................................................................. 42 

Referenser ............................................................................................... 43 



 

 

1 Introduktion 
De flesta datorspel idag innehåller varelser eller personer som inte styrs av spelaren. Dessa 

icke-spelarkaraktärer styrs av datorn och de val som datorn gör åt dem kan summeras som 

deras intelligens. Artificiell intelligens i datorspel tjänar flera syften; motstånd, medhjälp och 

underhållning. Datorstyrda motståndare i spel skall vara tillräckligt smarta för att spelaren 

skall känna sig utmanad men inte så smart att spelaren inte har en chans att vinna. 

Datorstyrda medhjälpare skall vara tillräckligt smarta för att inte vara i vägen för spelaren 

men inte så smarta att spelaren inte behöver lyfta ett finger.  

Datorstyrda varelser och personer bör bete sig på ett underhållande sätt för att spelet skall 

vara underhållande, vare sig de är motståndare eller medhjälpare eller inget av de två. Detta 

kan innebära en rad olika saker. Datorns varelser kan uppfattas som tråkiga om de alltid 

beter sig på samma sätt när man spelar, om datorn inte är tillräckligt aktiv kan detta ses som 

dåligt och om datorn inte beter sig som spelaren förväntar sig kan detta bli en källa till 

besvikelse. Till exempel om en dator styr en katt och allt denna gör är att gå i en cirkel och 

var tionde minut lägga sig och sova är detta inte särskilt kattlikt. När spelaren ser en katt så 

förväntar den sig att den skall bete sig som en katt, exempelvis jaga råttor om den ser några, 

reagera på plötsliga rörelser och bli skrämd av plötsliga höga ljud. Datorstyrda varelser i spel 

är sällan trovärdiga och om de är det så är de endast trovärdiga utifrån ett antal begränsade 

situationer. Detta är för att med endast ett fåtal undantag så styrs datorstyrda varelser av 

otillräckliga och föråldrade och detta leder till statiska, stela beteenden. 

Dynamiska system för artificiell intelligens finns i många varianter. I detta verk diskuteras 

olika system för att dynamiskt kontrollera datorstyrda varelser. Den stora vinsten med att 

inkludera dynamiska algoritmer i spel är att de använder maskininlärning. Genom att de lär 

sig av sin erfarenhet kan trovärdiga samband genereras och ge de datorstyrda individerna 

beteenden som kan ge spelaren en trovärdig upplevelse. Eftersom det finns många olika 

algoritmer för att uppnå detta resultat och alla har för- och nackdelar så jämförs några av de 

mest framstående av dem i detta verk. 

Det är omöjligt att jämföra programmerings algoritmer helt neutralt då en egenskap som är 

en fördel i en tillämpning kan vara en nackdel i en annan. Den tänkta tillämpning som 

diskuteras här tillämpningsområdet artificiella ekosystem, här i ett datorspel inom genren 

actionrollspel. Actionrollspel spelas i realtid och spelaren kontrollerar en karaktär i en stor 

värld befolkad av många varelser och personer. Ett av de viktigaste koncepten i ett 

actionrollspel är inlevelse, att spelaren känner att historien och världen är trovärdig nog att 

fantasin får fritt spelrum. Dessa två egenskaper: stor värld befolkad av många varelser och 

krav på trovärdighet är det som gör actionrollspel en passande tillämpning för att testa 

användbarheten hos artificiell intelligens algoritmer. I detta verk har algoritmerna testats 

genom att kontrollera datorstyrda djur i världen. Några av dessa djur kommer att vara 

bytesdjur som lever på växtlighet och några kommer vara rovdjur som lever på bytesdjur. 

Som nämnt innan så innehåller actionrollspel en stor värld och många varelser vilket kan 



 

 

innebära att kraven på datorkraft snabbt kan skena iväg. Det faktum tillsammans med att 

spelet spelas i realtid - datorn får därför inte ”hacka” eller stanna upp för att tänka - gör att 

en viktig sak att jämföra mellan algoritmerna är hur mycket datorkraft de tar. 

I detta verk har algoritmer för att kontrollera datorstyrda djur jämförts. De bedöms efter tre 

kriterier: hur lätt det är att använda algoritmen för detta syfte, hur mycket datorkraft det 

krävs för att styra djuren och hur bra resulterande beteendet är på att överleva. Med andra 

ord: Vilken arkitektur är bäst lämpad för att använda till ett artificiellt ekosystem i ett 

actionrollspel? 

För att besvara denna frågeställning har en applikation programmerats som simulerar ett 

artificiellt ekosystem. Två algoritmer har valts ut och jämförts: den ofta använda algoritmen 

Decision Tree och den dynamiska algoritmen Behavior Network. Resultaten har samlats 

genom upprepade experiment och statistiken från detta visas senare i detta verk. 



 

 

2 Bakgrund 
 Här presenteras olika algoritmer för att gen en liten inblick i de algoritmer som finns att 

välja mellan. Som representant för statiska tekniker används i detta verk Decision Trees som 

har använts i flera spel (Hecker, 2009). Dynamiska artificiell intelligens algoritmer används 

inte vanligtvis i spel och dessa tar därför en central del i bakgrunden. Olika tekniker för 

dynamisk artificiell intelligens beskrivs med fokus på vilka fördelar de har jämfört med 

varandra för att motivera det val som gjorts för undersökningen. Applikationen för 

algoritmerna är i detta arbete artificiella ekosystem, som första del av bakgrunden görs en 

genomgång av konceptet och en genomgång av vilka olika sätt som används för att 

konstruera artificiella ekosystem. 

2.1 Artificiella Ekosystem 
När datorerna hade utvecklats tillräckligt långt insåg forskare att man kunde använda dem 

till att utföra datorsimulationer av biologiska fenomen och därmed slippa göra dyra 

experiment i laboratorier eller utsträckta studier av djur i naturen. Datorsimulationer har 

använts till att studera de flesta kända biologiska fenomen. Simulerade varelser, simulerade 

biologiska processer i kroppen och simulerade ekosystem är bara några exempel på saker 

som datorsimulationer har använts till inom biologin. Genom att göra tillräckligt detaljerade 

datormodeller av dessa fenomen har man kunnat få ny kunskap och ökad förståelse för det 

som simuleras. 

Ekosystem är ett mycket centralt begrepp som kommer ifrån det vetenskapliga fältet 

ekologi. Idén går ut på att alla levande ting som bor i samma område är direkt eller indirekt 

beroende av varandra för sin överlevnad. Som exempel så kan en växtätare vara beroende 

av växten den äter och den växten är i sin tur beroende av insekterna som skadar de stora 

buskarna som tävlar med växten om näring och ljus och så vidare. Stabilitet är ett viktigt 

begrepp när man beskriver ekosystem. Ett ekosystem är vanligtvis stabilt och detta innebär 

att antalet djur och växter av respektive art inte förändras nämnvärt i antal mellan 

generationerna.  Ungefär lika många individer föds och dör för att det är den mängd 

individer som resurserna i området kan livnära. Exempelvis om det föds för många vargar så 

kommer fler att dö eftersom det inte finns tillräckligt många bytesdjur för att de överflödiga 

vargarna skall överleva (Campbell, 2000). 

Artificiella ekosystem är ett sätt att skapa en datormodell av ett ekosystem för att utföra 

simulationer och studera olika scenarion som kan utspela sig i detta ekosystem. För att 

lättare kunna beskriva artificiella ekosystem delar jag upp dem i två olika kategorier baserat 

på hur modellen fungerar, cellbaserade- och agentbaserade- ekosystem. Cellbaserade 

ekosystem är den simplare varianten. Modellen består av ett rutnät där varje ruta kan 

innehålla noll eller flera individer. Vanligen är inte individernas position inom rutan 

intressant i denna typ av modell utan man nöjer sig vanligen med att hålla reda på vilken 

ruta en individ tillhör. Det om miljön i modellen är intressant så kan olika egenskaper 



 

 

tilldelas till varje ruta. Rutorna kallas ofta för celler i denna typ av modell. Denna modell 

används vanligen för att modellera system på mikroskopisk nivå. 

Agentbaserade ekosystem har inget rutsystem utan består istället av ett antal fritt strövade 

individer. Varje individ har en position och någon form av beteende. Denna typ av modell 

kan göras många gånger mer avancerad än cellbaserade ekosystem eftersom den kan ta 

hänsyn till mer detaljer. I agentbaserade system är inte bara individernas position viktig utan 

också vad de gör. Även miljön kan vara mer detaljerad men detta anses inte alltid 

nödvändigt, beroende på vad målet med modellen är. Individerna i modellen kallas ofta 

agenter. Denna typ av modell används ofta för att modellera olika djur och ibland även 

människor. 

För att ge tillräcklig teoretisk bakgrund för konceptet artificiella ekosystem ges ett kort 

historiskt perspektiv på artificiella ekosystem i stort och därefter en mer ingående 

beskrivning av agentbaserade ekosystem. Slutligen kommer även olika algoritmer för att 

bygga upp agentbaserade ekosystem att beskrivas. Datorstyrda modeller av biologiska och 

ekologiska fenomen har använts länge, en av de äldsta och mest kända att modellera ett 

enkelt biologiskt system var Conway's Game of Life (Gardner, 1970). Bestod av ett stort antal 

celler som hade 8 grannceller vardera. Cellerna kunde vara ”på” eller ”av” styrt av tre enkla 

regler: 

1. Cellen kommer vara ”på” om exakt tre av dess grannar är på. 

2. Cellen kommer att behålla sitt nuvarande tillstånd i nästa generation om 

exakt två av dess grannar är ”på”. 

3. I samtliga andra fall kommer cellen att vara ”av” 

Detta mycket enkla program visade att stora antal individer som endast påverkas individuellt 

av sin omgivning kan leda till globala mönster och ge upphov till meningsfulla samband. Life 

styrs endast av en enda faktor och det är vilka celler som är på eller av i början av 

programmets körning, därefter uppstår ingen ytterligare störning. Kopplingen mellan ”Life” 

och ekologi är att men kan se varje ”på” cell som en biologisk enhet, en individ eller en lite 

population av individer av samma art. När en cell går från ”av” till ”på” representerar det att 

nya individer har fötts och när en cell går från ”på” till ”av” representerar detta att den dör. 

Celler kan dö av två olika anledningar, den kan ha färre än två grannar, detta leder till att 

cellen dör av underpopulation eller det andra alternativet, den har fler än tre grannar, och 

dör av överpopulation. För få individer gör att populationen inte är stark nog att klara sig 

själv och för många leder till överpopulation och svält. 

Det finns ett stort antal andra kända historiska applikationer såsom Craig Reynolds Boids 

(Reynolds, 1987) och även många andra tillämpningsområden för liknande modeller, dessa 

inkluderar bland annat (Macal, 2005) ekonomiska modeller, sociala mönster, infrastruktur 

och militära tillämpningar. 



 

 

Den grupp av artificiella ekosystem som detta verk avser kan benämnas som agentbaserade 

modellsystem eller individbaserade system. Dessa är så kallade för att de, likt ”Life” och 

”Boids”, baseras på individer, kallade agenter, som tar beslut baserat på sin lokala kunskap 

som sin omgivning men genom interaktion uppnår systemet komplexa samband (Macal, 

2005). Macal and North definierar en agent med ett antal kriterier. 

1. En agent är identifierbar, den består av en förbestämd mängd egenskaper och 

det går med säkerhet avgöra om en egenskap tillhör agenten eller om det är en 

delad resurs. Den har även egna regler för dess beslutsfattning. 

2. Agenten har en plats i sin omgivning där den kan interagera med andra agenter. 

Agenten har möjlighet att känna igen egenskaper och faktorer i andra agenter 

och i sin miljö samt reagera på dessa. 

3. Agenten har mål för dess beteende att uppnå, det är dock inte nödvändigt i 

definitionen för en agent att dess beteende måste optimera mot detta mål. 

4. Agenten är autonom och självstyrd. En agent kan agera självständigt i sin miljö 

och med avseende till andra agenter, åtminstone i ett begränsat antal 

situationer. 

5. Agenten är flexibel och har möjlighet att anpassa sitt beteende över tid. Detta 

kräver någon form av minne. Agenten kan ha regler för hur dess beteende skall 

förändras. 

2.2 Statisk Artificiell intelligens 
Statiska tekniker för artificiell intelligens finns i många varianter och utföranden men 

gemensamt för dem alla är att de inte förändras över tid. Inom spelbranschen så är 

användandet av statiska AI tekniker vida utbrett. Agenter är ofta programmerade för att 

specifikt känna igen specifikt de miljöer och banor som finns i spelet. När nya miljöer läggs 

till eller om förändringar sker i färdiga banor så måste agenterna programmeras om för att 

kompensera för denna förändring. 

För att åstadkomma intelligent och realistiskt beteende med statiska AI tekniker måste 

programmeraren tänka ut alla tänkbara scenarion och specifikt programmera in vad agenten 

skall göra i de olika situationerna. En statisk AI kan aldrig vara smartare än den 

programmerare som skapade den. En statisk AI lär sig aldrig av sina misstag eller framsteg, 

den kommer alltid att agera på samma sätt givet en fast situation. Om spelaren har kommit 

på ett sätt att överlista den artificiella intelligensen så kommer detta sätt att fungera varje 

gång. Anledningen till att statiska AI teknikers popularitet är att de är ofta har god 

prestanda, de involverar sällan komplicerade beräkningar så de är lätta att förstå och att det 

är lätt att förutse vilket slutgiltigt beteende som en statisk AI teknik kommer att ge. 



 

 

2.2.1 Decision Trees 
Ett bra exempel på en statisk AI teknik är Decision Trees. Tekniken har används i flera spel 

för att styra agenter i spelet däribland spelen Spore (EA, 2008) och Halo (Hecker, 2009). 

Detta är anledningen till att denna teknik används i jämförelsen i detta verk. Decision trees 

består av ett antal beteenden arrangerade i en trädstruktur. Beteendena har var och en olika 

villkor som krävs för att beteendet skall aktiveras. Beteendenas position i trädet 

representerar deras inbördes prioritet. Ett beteende högre upp i trädet har högre prioritet 

än ett som är längre ned. Detta är ett resultat av att beteendenas villkor testas i den ordning 

de ligger i trädet. Om villkoren för ett beteende testas och visas vara sann så aktiveras detta 

beteende och villkor för beteenden längre ned i trädet testas inte över huvud taget. Decision 

trees är en vanlig teknik och mer grundlig beskrivning finns i Michells bok Machine Learning 

(1997). 

 

Figur 1 Exempel på ett Decision Tree 
I figur 1 ovan visas hur ett exempel på ett Decision Tree. Varje beslut utvärderas separat, 

först utvärderas predatorIsVeryClose om resultatet är sant utförs beteendet ESCAPE, om 

falskt går algoritmen vidare och utvärderar veryThirsty på samma sätt. 

 

2.3 Dynamisk Artificiell Intelligens 
Den andra stora kategorin inom artificiell intelligens är dynamiska AI tekniker. Dessa tekniker 

är kallade så för att de regler som styr agentens beteende kan förändras under programmets 

körning. Detta gör att agenter styrda av dynamisk AI kan lära sig att optimera sättet den 

beter sig på. Eftersom någon form av inlärning eller modifikation av beteendet sker under 

körning så har dynamiska tekniker för artificiell intelligens fler uppgifter att hantera än 

statiska tekniker för artificiell intelligens. Utöver att styra agentens beteenden och val av 

handling så måste dynamiska AI tekniker också hantera inlärning från erfarenhet. 



 

 

Vissa tekniker hanterar inlärning från erfarenhet löpande under programmets körning. I 

detta fall så är varje händelse och varje val som görs en erfarenhet som på något sätt 

modifierar hur agenten kommer att bete sig i framtiden. Många tekniker väljer att hantera 

inlärning på motsatt sätt och delar upp körningen i epoker. En epok är en tidsrymd som kan 

vara fast definierad eller så kan den vara beroende av en händelse. Ett exempelvis om en 

schackrobot spelar schack då är varje parti en epok. Efter varje epok så utvärderar 

inlärningsalgoritmen vad som hänt och hanterar på så sätt inlärningen i en klump istället för 

att göra små förändringar under tiden. 

2.3.1 Artificiella Neurala Nätverk 
Artificiella neurala nätverk (förkortat ANN) är en programmeringsalgoritm som kan användas 

för att styra en agents beteende. Algoritmen i sig hanterar inte inlärning men den grupperas 

med dynamiska programmeringstekniker för att den så gott som alltid används tillsammans 

med någon form av maskininlärning. ANN tar sin idé från det mänskliga nervsystemet och 

hur beräkning sker i våra hjärnor. Ett artificiellt neuralt nätverk består av ett antal 

beräkningsdelar kalla de noder och ett antal kopplingar mellan dem. Grund idén är att data 

skickas in i nätverket på inputnoder, data påverkas då den beräknas om av alla noder 

kopplade till inputnoderna och slutligen når data outputnoderna. Datan viktas baserat på en 

vikt på kopplingen mellan varje nod där varje nod par har en helt egen vikt. När datan har 

nått outputnoderna så måste den tolkas som ett beslut. 

F ör att göra ett exempel har vi ett simpelt nätverk med två input noder, ett mellan lager och 

en output nod. Efter att data har mottagits på input noderna beräknas noderna i 

mellanlagren genom att addera ihop data från alla inkommande kopplingar multiplicerat 

med deras respektive vikt. Slutligen upprepas denna operation för att beräkna värdet på 

outputnoden. 

 

Figur 2 Exempel på ett Artificillt neuralt nätverk 
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ANN förlitar sig på beräkningar på en väldigt abstrakt nivå vilket gör att de individuella 

beräkningarna inte är så vettiga för en människa, detta är anledningen till att man så gott 

som alltid använder sig av maskinlärning för att generera vikter och ofta även 

nätverksarkitekturer. Fördelen med att använda sig an ANN är att korrekt konfigurerat 

kommer det kunna ta bra beslut baserat på indatan. Genom att det är många delar som 

tillsammans ger slutresultatet så kan små avvikelser från det inlärda scenariot ofta ignoreras 

och en agent styrd av ett ANN kan generalisera sitt beteende. 

ANN är en av de mest kända och väl utforskade teknikerna inom området artificiell 

intelligens. De har används till en stor bredd av tillämpningsområden och därmed även 

artificiella ekosystem. För ett exempel på hur ANN kan användas till att skapa artificiellt liv i 

en simulerad fysisk miljö se Karl Sims artiklar (1994 [1,2]). Det finns många böcker som kan 

ge en mer grundlig och djupgående beskrivning av ANN och även andra kända 

maskininlärnings tekniker, en av de mest ansedda är Tom Mitchells Machine Learning 

(1997). 

2.3.2 Genetiska Algoritmer 
En annan teknik som tar sin inspiration från naturen är genetiska algoritmer (GA). Denna 

teknik baserar sig på mekanismer ifrån fortplantning och evolution i naturen och använder 

dessa för maskinlärning. GA används för inlärning och är kompatibel med alla 

beslutsfattnings algoritmer om deras data representeras som en sträng eller sekvens av 

värden. Genetiska algoritmer använder sig av ett antal begrepp från biologi och ekologi så en 

snabb genomgång av dessa är nödvändig. En sekvens av värden som definierar den 

beslutsalgoritm som skall förbättras av den genetiska algoritmen kallas genom. Ett värde i 

ett genom kallas en gen. Hela samlingen av genom som den genetiska algoritmen påverkar 

kallas population. Förändring av genomen inom en population sker vanligtvis i epoker och 

tillståndet för populationen vid tiden n benämns som generation n och efter en epok då 

tillståndet förändrats en gång benämns tillståndet som generation n+1. 

GA består av ett antal funktioner som var och en spelar en roll för att förändra 

beslutsalgoritmen från en generation till en annan. En av de viktigaste funktionerna är 

evaluerings funktionen. Denna funktion har som uppgift att bestämma hur bra ett genom är 

på det den skall göra och tilldela den ett numerärt värde för detta. Urvalsfunktionen är en 

annan nödvändig funktion som används för att välja ett begränsat antal genom i generation 

n som skall komma med till generation n+1. Detta sker alltid på något sätt baserat på värdes 

som tilldelas av evalueringsfunktionen. Kombinationsfunktionen används för att skapa nya 

genom baserat på gamla. Detta kan göras på många olika sätt men ett väldigt vanligt sätt är 

att använda överkorsning. För att utföra överkorsning krävs två gamla genom och två nya 

kommer att genereras. Först väljs ett index bland de värden genomen består av, de gener 

som har ett index före det som valts behåller sin position och förs över till de två nya 

genomen. De gener som har ett index efter det som valts förs över till det motsatta genomet 

som de tidigare tillhörde. På så sätt erhåller man två nya genom som har starten från det 



 

 

ena gamla genomet och slutet från det andra. Den sista funktionen som vanligtvis finns i 

genetiska algoritmer är mutationsfunktionen och den används för att introducera 

slumpmässig variation när en population går från generation n till generation n+1. 

Det är väldigt vanlig att GA används i samband med ANN som ett sätt att uppdatera vikterna 

i nätverket och ibland för att påverka nätverkstopologin. Det finns gott om litteratur skrivet 

om genetiska algoritmer och även om kombinationen med artificiella neurala nätverk, se 

bland annat Philipp Köhns tes (1996). GA optimerar beteendet för att maximera det värde 

som evalueringsfunktionen delar ut. Det är viktigt att evalueringsfunktionen är korrekt 

skriven annars erhålls ett beteende som maximerar fel mål (Mitchells,1999). 

2.3.3 Q-learning 
Reinforcement Learning är en kategori av inlärning algoritmer som hanterar inlärning från 

belöningar. Q-learning är den mest populära och väldokumenterade algoritmen i denna 

familj, se Watkins avhandling för en mycket utförlig bakgrund och genomgång av Q-learning 

(Watkins, 1989). 

Algoritmen kräver att användaren bestämmer att givet ett tillstånd och en handling skall 

agenten få en belöning i form av en siffra. Varje möjligt par av tillstånd och handling skall ha 

ett värde för belöning men det kan vara lämpligt att ha noll eller möjligen minus i de flesta 

fall, beroende på vad målet för agenten är. Det agenten lär sig är en policy som även den är 

uttryckt som en siffra för varje par av möjliga handlingar och tillstånd, detta värde kallas Q 

och är det som gett algoritmen dess namn. Innan agenten börjar inlärningen är alla Q-värden 

noll. Som en sista parameter behövs inlärningsfaktorn γ. Detta värde används för att skala 

framtida belöningar.  γ ligger mellan ett och noll där ett värde nära noll gör att algoritmen 

tänker mycket kortsiktigt medan värden nära ett gör att långsiktiga belöningar anses som 

värt besväret. 

Q-värdet för en handling i ett tillstånd beräknas genom att addera belöningen för det 

handling/tillstånd-paret med det högsta möjliga Q-värdet bland alla handlingar i nästa 

tillstånd multiplicerat med γ. För att förtydliga, om a är en handling och s ett tillstånd samt 

R(a,s) belöningen för den handlingen i det tillståndet och Q(a,s)  är Q-värdet för det paret 

samt QMAX(A[],s+1) det högsta Q-värdet bland alla handlingar i nästa tillstånd då blir 

formeln för Q(a,s) som följer: 

Q(a,s) = R(a,s) + γ *QMAX(A[]a,s+1) 

 Algoritmen utförs enligt följande flöde: 

 Välj en handling i det nuvarande tillståndet. 

 Beräkna QMAX bland alla listade Q-värden för handlingar i nästa tillstånd. 

 Beräkna Q(a,s) = R(a,s) + γ *QMAX(A[]a,s+1) och lagra för denna handling i detta 

tillstånd. 



 

 

 Gå till nästa tillstånd och upprepa. 

I algoritmen specificeras inte hur handlingen skall väljas utan det varierar i olika 

implementationer men de vanligaste sätten är att antingen alltid välja den handling med 

högst Q-värde eller att stokastiskt välja en handling där chansen är baserad på handlingarnas 

relativa Q-värde. 

Q-learning algoritmens bästa listade egenskap är att den inte behöver besöka samtliga 

tillstånd i sökrymden för att hitta den optimala handlingen i det nuvarande tillståndet. Den 

kan planera framåt men går inte igenom alla handlingar för alla framtida tillstånd, detta gör 

Q-learning snabb. Det går att reglera hur mycket algoritmen utforskar sökrymden respektive 

utnyttjar inlärd kunskap genom att reglera γ-värdet över tid. Inlärningen sker snabbt, det 

kräver inte ett stort antal upprepningar för en agent att lära sig en policy. 

 

Med implementation i åtanke är inlärningsvärdet γ enda parametern som måste regleras för 

att konfigurera denna algoritm skall fungera väl. I gengäld ställer den en hel det krav på den 

övriga implementationen. Ett inneboende antagande i denna algoritm är att givet ett 

tillstånd och en handling hamnar agenten automatiskt i ett nytt tillstånd. Komplexiteten hos 

den här algoritmen är beroende på sökytan, alltså hur många tillstånd och hur många 

handlingar i varje tillstånd det finns. Tillstånden måste alltså vara diskreta och agentens 

nuvarande tillstånd skall innefatta all information om den nuvarande situationen som 

agenten behöver för att besluta vilken handling den skall ta härnäst. Detta är problematiskt 

eftersom det kan vara mycket svårt att abstrahera agentens omgivning till en sådan grad att 

det endast finns en begränsad mängd tillstånd som agenten behöver lära sig. I en föränderlig 

värd full av hinder, objekt att interagera med och andra agenter kan det väldigt lätt bli en 

enorm mängd tillstånd som agenten måste lära sig. Ett ytterligare problem är att det inte är 

säkert att agentens nästa tillstånd enbart baseras på agentens handling utan det kan även 

påverkas av andra agenters handlingar. Exempelvis om agenten är i tillståndet "nära mat" 

och väljer handlingen "ät" så är det inte säkert att detta får förväntat resultat då det är 

möjligt att en annan agent redan ätit den mat som var nära och därmed påverkat vilket 

tillstånd som "nära mat" och "ät" leder till. Detta skulle kunna lösas genom att beräkna alla 

tillstånd som en given handling kan leda till men detta skulle resultera i en explosion av 

sökrymdens storlek och därmed en kraftig försämring av algoritmens prestanda. 

2.3.4 Behaviour Networks 
En betydligt nyare algoritm som används för att välja handling är Behavior Networks, Pattie 

Maes har skrivit ett stort antal artiklar om autonoma agenter och artificiellt liv detta är den 

algoritm som hon rekommenderar för att styra beteendet hos artificiella djur (Maes 1992). 

Algoritmen går ut på att agenten har ett nätverk av beteenden.  På grund av att denna teknik 

är avsedd för användning för artificiella ekosystem använts den i undersökningen som 

representant för dynamiska algoritmer. Dessa beteenden har var och en ett värde som kallas 



 

 

aktiveringsenergi. Beteendena har kopplingar mellan sig och dessa kan vara av sorterna 

föregångare, efterträdare och konflikterande. Kopplingarna beskriver hur agenten anser att 

de olika beteendena är relaterade med varandra. Ett efterträdar beteende anses vara ett 

beteende som går att nå efter att det aktuella beteendet har exekverat. Ett beteende 

agenten anser att det är troligt att den kan exekvera om den först exekverar dess 

föregångare. En beteende som är konfliktor anses försvåra möjligheten att exekvera ett 

beteende om det får exekvera först. Agenten har även ett antal sensorer, dessa kan bara ge 

ifrån sig binära värden och de symboliserar närvaro eller frånvaro av något exempelvis "nära 

mat" eller "vägg till höger". Beteendena kan ha några eller inga sensorer som villkor 

exempelvis beteendet "äta" kan ha villkoret sant för sensorn "nära mat". Vid varje givet 

tillfälle så kan agenten ha ett eller flera mål och dessa är vart och ett associerade med ett 

eller flera beteenden exempelvis målet "inte vara hungrig" kan vara associerat med 

beteendet "äta". Om aktiveringsenergin för ett beteende ökar över ett tröskelvärde så 

benämns det som exekverbart. Vid varje tidssteg påverkas beteendenas aktiveringsenergi på 

ett antal sätt. 

 Varje mål ökar aktiveringsenergin för de beteenden som det är associerat med. 

 Sensorerna ökar aktiveringsenergin för de beteenden som har dess värde som villkor. 

 Varje exekverbart beteende ökar aktiveringsenergin hos sina efterträdare. 

 Varje beteende som inte är exekverbart ökar aktiveringsenergin hos sina företrädare. 

 Samtliga beteenden vars villkor stämmer överens med sensorerna sänker 
aktiveringsenergin hos sina konflikterande beteenden.  

Om ett eller flera beteenden är exekverbara väljs ett av dem att exekvera och därmed sätts 

dess aktiveringsenergi till noll. Inlärningen kan åstadkommas genom att förändra 

kopplingarna mellan beteendena eller kopplingarna mellan beteenden och mål. En fördel 

med beteendenätverk är att de lätt hanterar föränderliga mål. Detta är en stor skillnad mot 

exempelvis ANN vilka skulle behöva läras om för att hantera förändrade mål. En annan 

fördel är att inlärningen i sin natur leder till delvis återanvändbara resultat. Om agenten lär 

sig att beteende C går att nå genom att utföra beteende A sedan B och sedan lär sig att den 

från B kan utföra D kan den automatiskt förstå att för att utföra D måste den först utföra A. 

Maes föreslår i sitt verk ett skräddarsytt sätt att lösa problemet med inlärning från 

erfarenhet (Maes 1992). Detta system som i artikeln saknar namn är designat för att 

modifiera ett beteende nätverk men kan även användas för att kontrollera inlärning i andra 

stokastisk beteende algoritmer. Denna nya inlärningsalgoritm kräver vissa tillägg till 

Behaviour Networks.  Varje länk mellan ett beteende och ett annat givet ett sensorvärde 

skall ha en styrka. Denna styrka utgörs av antalet gånger en aktivering av det första 

beteendet har lett till en observation av detta sensorvärde. Denna styrka används för att 

modifiera aktiveringsenergin när den sprids genom nätverket. Istället för att aktivera en 

modul vid ett tröskelvärde skall systemet fortsätta sprida energi tills systemet når en 

jämnvikt. Aktiveringsenergin används sedan för att slumpmässigt välja ett beteende där de 



 

 

med mycket aktiveringsenergi har större chans än de med lite. Sista förändringen är att nya 

länkar skall kunna läggas till. 

Om ett sensorvärde förändras så hålls den det aktiva beteendet ansvarigt för den 

förändringen. Om det finns en länk med detta sensorvärde som villkor från det senast 

aktiverade beteendet så skall styrkan på den länken uppdateras. Om ingen länk finns så skall 

en ny skapas. Ifall villkoret går från falskt till sant skall en företrädar länk skapas och om 

villkoret går från sant till falskt skall en konfliktor länk skapas. 

Styrkan hos en länk uttrycks som S/T. Där T är antalet gånger som beteendet har aktiverats 

och S är antalet gånger detta sensorvärde har observerats. När en ny länk skapas så sätts S 

och T till S0 och T0 respektive. Detta är värden som skall konfigureras för önskat resultat. 

Önskas att agenten misstror nyligen inlärda kopplingar så skall T0 vara större än S0. Om 

agenten skall ha fullt förtroende för nya upptäckter skall S0 vara lika med T0. Genom att 

sätta S0 och T0 till små värden så får agentens erfarenheter från inlärning stor påverkan på 

hur väl den litar på den aktuella kopplingen. I motsats, genom att välja stora värden på S0 

och T0 så erhålles ett beteende som tar längre tid att förändra. 

Behaviour networks är tänkt att kontrollera beteendet för en agent genom att bestämma 

vilket beteende som skall aktiveras härnäst av ett givet antal tillgängliga beteenden. Det är 

därmed lämpat att användas på en högre nivå, beteendet "sök mat" är ett lämpligt exempel 

medan beteendet "gå 2meter åt höger" är för specifikt och inte lämpat för denna algoritm. 

Tanken är att nätverket skall vara på tillräckligt hög nivå för att en människa skall kunna för 

hand lägga in länkar och ändra styrkan på dem om så önskas. Detta är något som skulle vara 

nästan omöjligt för till exempel Artificiella neurala nätverk. Maes hävdar därför att Behavior 

Networks är den gyllene mellanvägen mellan statiska AI tekniker där allt måste 

programmeras in och äldre dynamiska AI tekniker som Artificiella Neurala Nätverk. Maes 

påstår vidare att nätverken som resulterar från algoritmen är hanterbara och vid 

beslutsfattning undviker algoritmen kombinatoriska beräkningsexplosioner som många 

andra algoritmer resulterar i för liknande situationer. Inlärningen från algoritmen är 

beroende av väl konfigurerade värden på parametrarna S0 och T0. Det resulterande 

beteendet är mycket beroende av vilka beteenden som nätverket består av och vika mål 

som agenten ges. Att konfigurera nätverket för hand med färdiga kopplingar är inte 

nödvändigt men att möjligheten finns är en önskvärd egenskap. 



 

 

 

Figur 3 Exempel på ett Behavior Network 
Ovan visas ett exempel på ett simpelt Behavior Network. De båda noderna representerar 

tillstånden hungrig respektive inte hungrig. Mellan dem finns tre inlärda samband, pilen med 

texten CLOSEST_FOOD representerar kunskapen att när individen är i tillståndet hungrig och 

aktiverar beteendet CLOSEST_FOOD kommer den gå till tillståndet inte hungrig. På samma 

sätt kopplar BEST_FOOD från Hungry=True till Hungry=False och RANDOM_WALK kopplar 

ifrån Hungry=False till Hungry=True. 



 

 

3 Problemformulering  
Problemformuleringen är uppdelad i två huvuddelar, problembeskrivningen och 

metodbeskrivningen. Problembeskrivningen fokuserar på att motivera syftet med rapporten 

och att presentera den frågeställning som skall lösas. Metodbeskrivningen beskriver och 

motiverar valet av metod som använts för att lösa problemet. 

3.1 Problembeskrivning 
Målet med arbetet är att undersöka vilken algoritm som är mest lämplig att använda för att 

kontrollera beteendet för icke spelarstyrda agenter i actionrollspel. Djur och andra AI-styrda 

agenter i actionrollspel har ofta väldigt begränsade beteenden vilket gör att de kan uppfattas 

som ointelligenta eller robotlika. Genom att implementera en AI som innefattar mer 

sofistikerade egenskaper som anpassningsförmåga och målbaserade beteenden kan 

agenterna uppfattas som mer trovärdigt och naturligt. Detta kan leda till att spelaren ser 

spelvärden som mer levande och har lättare att få inlevelse i den artificiella världen. Ett av 

de problem som många spelskapare kämpar med är hur spel skall kännas mer realistiska för 

spelaren. Detta är ett väldigt komplext problem och inget som kan till fullo lösas i detta 

arbete. Watkins diskuterar problemet med realistiskt beteende för djur i sin avhandling 

(1989) och med stöd av hans teorier har jag kommit fram till att ett av de bästa sätten att 

uppnå realistiskt beteende är att imitera verkligheten. För att skapa artificiella djur som 

beter sig mer realistiskt väljer jag att skapa ett artificiellt ekosystem. Genom att skapa ett 

artificiellt ekosystem ges de artificiella djuren ett samband och en uppgift, deras arts 

överlevnad. Som beskrivet i bakgrunden så är det viktigt att ekosystemet är stabilt och detta 

kommer vara någonting som måste lösas i applikationen. 

Actionrollspel är vanligtvis stora spelvärldar och mycket innehåll i form av varelser, personer 

och objekt. Detta kan kräva stora mängder datorresurser och det är därför viktigt att 

individuella delar i spelet inte tar för mycket resurser. En viktig sak att undersöka i detta 

arbete var därför att undersöka vilken av arkitekturerna som är mest effektiv med datorns 

beräkningsresurser. Ett av de vanligaste sätten att jämföra snabbhet för en algoritm är 

tidskomplexitet. Genom att teoretiskt beräkna hur många instruktioner algoritmen behöver 

utföra när datamängden ökar erhålls en klassificering av algoritmen. Den av algoritmerna 

som erhåller lägst klassificering sägs ha lägst tidskomplexitet och är därför mest tidseffektiv 

för datorn. Ett alternativ till att jämföra tidskomplexitet är att köra simuleringar och mäta 

med hjälp av ett mjukvaru-program hur många datorinstruktioner som utförs. Bägge dessa 

tekniker syftar till att jämföra vilken algoritm som är snabbast för datorn att köra. Ett sista 

sätt att mäta en algoritms snabbhet är att köra algoritmen i det sammanhang den är tänkt 

att användas för och kontrollera om datorn hinner uppdatera spelet i tillräckligt snabb takt. 

Tekniken går alltså ut på att konstruera en simuleringsmiljö och se om datorn hinner 

uppdatera i tillräckligt hög hastighet vilket mäts i frames per second (FPS). Vilket antal FPS 

som kan anses som tillräckligt kan ifrågasättas vilket gör detta till en svåranvänd teknik. Det 

bör också noteras att mätningar av FPS endast är giltiga på exakt den dator som 

experimentet utfördes på eftersom datorns prestanda har stor påverkan på det uppmätta 



 

 

värdet. Pålitliga mått på tillräckligt bra FPS är alltså svårt att hitta men Walrath resonerar i 

en internetartikel att 30 eller 60 FPS kan vara tillräckligt i olika situationer (Walrath, 1999). 

En gammaldags TV apparat uppdateras med 24 FPS medan en datorskärm vanligen är 

inställd på 60 eller 70 FPS. Moderna spel är ofta låsta till en FPS på 30 då det mänskliga ögat 

inte kan se blinkningar på denna hastighet. Det finns spel som kan visa 60 FPS och uppåt och 

detta gör för att ge en bättre illusion av realism. Då det är standard för spel och det gör att 

ögat inte kan se uppdateringarna anser jag får 30 FPS skall ses som tillräckligt. Om man kan 

uppnå en FPS på 60 så får det anses som idealiskt. Detta kriterium kommer för resten av 

rapporten benämnas som arkitekturens effektivitet. 

Andra faktorer som har undersökts är hur beteendet påverkas av den valda tekniken. En av 

aspekterna i beteendet är om varelserna är tillräckligt smarta för att klara sig i världen de 

lever i. Det är inte svårt att förstå att om varelserna tillåts leva sitt liv och deras beteende gör 

att de alla svälter ihjäl så är det inte bra. En förutsättning för att ett system skall vara 

användbart i ett spel är att det är hållbart. Alla varelser får inte gå och dö och därigenom 

lämna värden tom, öde och tråkig. För att undvika detta så måste arkitekturen som styr 

varelserna göra dem anpassningsbara. Om de hotas av något så måste de reagera på detta, 

om förutsättningar i miljön förändras så måste de förändra sitt beteende för att anpassa sig. 

I ett bra konfigurerat system så är det en jämnvikt mellan antalet varelser av olika arter. 

Varelserna anpassar sitt beteende så att rovdjur till exempel inte dödar fler bytes djur än de 

behöver för att överleva eller att det inte föds fler ungar än vad det finns mat så att de kan 

klara sig. Varelsernas förmåga att anpassa sig är därför mycket viktig. Eftersom den 

arkitektur som ligger till grund för deras beteende påverkar deras förmåga att anpassa sig så 

är det viktigt att denna egenskap utvärderas. Begreppet anpassningsförmåga syftar i denna 

rapport från och med nu till varelsernas förmåga att överleva i spelets föränderliga miljö och 

är ett av de kriterier som de olika arkitekturerna kommer att bedömas efter. 

Slutligen har detaljer kring implementationen av algoritmen undersökts, hur lätt är den att 

implementera och hur flexibel är den med avseende på anpassning för olika agenter och 

problem? Genom att välja en algoritm som är lättare att implementera erbjuds 

programmeraren mer tid som kan användas till att finslipa implementationen eller att 

fokusera på andra delar av projektet. Viktigast är att det tilltänkta problemet går att 

implementera med den aktuella algoritmen. De krav som algoritmen ställer upp kan vara 

oförenliga med problemet som skall lösas, här att kontrollera varelser i ett artificiellt 

ekosystem i ett realtids spel. Om så är fallet så måste algoritmen anpassas och de konflikter 

som finns måste lösa. Det är önskvärt att undvika att behöva göra för stora förändringar på 

arkitekturen då fördelarna som den har kan vara beroende av de begränsningar den sätter 

upp. För resten av denna rapport kommer begreppen flexibilitet användas för att beskriva 

hur lätta arkitekturerna är att implementera och anpassa till artificiella ekosystem i 

realtidsspel som actionrollspel. 



 

 

Härnäst beskrivs de avgränsningar som har behövts göras för att arbetet skulle kunna 

genomföras inom den förbestämda tidsramen. För och nackdelar med de olika tekniker som 

står beskrivna i bakgrunden kommer att vägas mot varandra för att välja bort ett antal 

tekniker som inte kommer jämföras vidare i rapporten. 

3.1.1 Avgränsning 
Två stora kategorier av AI tekniker har beskrivits i denna rapport, Statisk AI och Dynamisk AI. 

För att tydligt utforska skillnaderna mellan dem så har skall en teknik från vardera kategori 

jämföras. Att endast gå vidare med två algoritmer till prototyp och den slutgiltiga 

jämförelsen är ett beslut enbart baserat på den förbestämda tidsgränsen. Att försöka skapa 

prototyper för fler algoritmer skulle endast leda till ett dåligt genomförande. Tiden som 

krävs för att konfigurera de individuella algoritmerna skulle göra att projektet skulle riskera 

att inte ge något resultat. 

Första beslutet för projektet var därför att bestämma vilken algoritm som skulle användas 

för att representera de statiska AI teknikerna. Maes resonerar att kunskapsbaserade 

tekniker som expert system och liknande är olämpliga för att agenter i ett artificiellt 

ekosystem har ofullständig och opålitlig information om sin omgivning (Maes, 1995). Detta 

resonemang förefaller hållbart då agenter enbart känner till sin nära omgivning och bortom 

det kan tillståndet för omgivningen ha förändrats utan agentens vetskap, expertsystem 

baserar sig på att samla en fullständig kunskapsbas och ta ett beslut baserat på detta. En 

teknik som inte kräver denna fullständiga kunskap är Decision Trees.  Som den är beskriven i 

bakgrundskapitlet i denna rapport är Decision Trees en statisk algoritm som etablerar en 

prioritetsordning mellan olika beteenden. Algoritmen är snabb och tar ett beslut baserat på 

det nuvarande tillståndet. Den är därmed reaktiv och utför ingen planering, memorering 

eller inlärning. Främsta anledningen att jämföra denna teknik är att den har använts i flera 

moderna spel (Hecker, 2009). Genom att det är en helt reaktiv teknik så är Decision Trees en 

tydlig kontrast till de styrkor som finns hos de dynamiska teknikerna. 

Att välja vilken dynamisk teknik som var mest lämpad att gå vidare var ett svårt problem. Det 

går att argumentera för samtliga tekniker beskrivna i bakgrundskapitlet att de skulle vara 

lämpliga att jämföra med Decision Trees. Samtliga har använts för att konstruera artificiella 

ekosystem och bör därför kunna klassas som lämpliga för problemet. Artificiella Neurala 

Nätverk har styrkan att de kan ta generella och snabba beslut baserat på komplex data. ANN 

kan därför sägas ha god effektivitet enligt definitionen av effektivitet ovan. Nätverket går att 

konstruera så att det erhåller ett minne. Vanligen kombineras ANN med genetiska 

algoritmer för att hantera inlärning genom att evolvera vikterna och nätverksarkitekturen. 

Kombinationen av ANN och GA är väl utforskad och de fungerar väl för många 

problemdomäner. En nackdel för tekniken är dock att den inte fungerar väl för förändrade 

eller om förutsättningar i miljön förändras. Nätverket behöver då läras om och medan 

inlärning sker ger nätverket mycket dåliga beslut. Ny inlärning sker oftast på bekostnad av 

gamla inlärda färdigheter vilket också är en nackdel. Teknikens långsamma inlärningstakt och 



 

 

dåliga beslut under inlärningen gör tillsammans att den riskerar ha dålig anpassningsförmåga 

enligt definitionen av begreppet anpassningsförmåga ovan. 

En annan dynamisk algoritm som är väl utforskad och anses som mycket väl lämpad för en 

bred mängd problem är Q-learning. Tekniken har främst två fördelar när den jämförs med 

ANN och GA och det är att den presterar bra även under inlärningen och den lär sig snabbare 

(Wilkins, 1989). Den kan dock inte heller hantera förändrade mål och villkor utan måste 

också likt ANN lösa detta genom ominlärning. Q-learning har dessutom problemet att den lär 

sig genom att sammankoppla unika tillstånd till varandra. Detta gör att sökrymden för 

algoritmen blir mycket stor då varje position kan ses som ett unikt tillstånd och tillika varje 

variabelvärde samt kombination därav. Algoritmen har heller ingen lösning på att ny 

inlärning sker på bekostnad av gamla inlärda kunskaper. Q-learning har sammanfattningsvis 

snabbare inlärning och förmåga att ta bra beslut även under inlärningen men är betydligt 

långsammare för denna problemdomän. Det är alltså troligt att tekniken har bättre 

anpassningsförmåga än ANN och GA men sämre effektivitet. 

Den sista teknik som har beskrivits i bakgrundskapitlet är Behavior Networks. Tekniken har 

fördelen jämfört med Q-learning att den skapar nätverk av beteenden istället för tillstånd. 

Antalet beteenden är många gånger färre än antalet tillstånd för detta problem och Behavior 

Networks är därför mycket snabb. Förändrade mål kan hanteras utan ominlärning. Genom 

att målet i nätverket definieras om förändras beteendet utan att nätverkets kopplingar 

behöver förändras. Inlärd kunskap används helt automatiskt för det nya målet utan om 

inlärning. Detta är en mycket kraftig fördel so både kommer till användning om miljön är 

mycket föränderlig och när nya färdigheter skall läras in. Inlärning är snabb men beteendet 

är slumpmässigt under inlärningen. Denna egenskap kan därför ses som en kombination av 

styrkan från Q-learning och svagheten från ANN samt GA. Algoritmens förmåga att använda 

gammal kunskap och dess möjlighet att lära sig snabbt bör leda till en mycket god 

anpassningsförmåga, bättre än båda de tidigare nämnda dynamiska teknikerna. 

Effektiviteten för Behavior Networks är betydligt bättre än Q-learning för detta problem, det 

är svårt att bedöma hur mycket bättre prestanda ANN har då detta beror på storleken på 

nätverken och detta beror i sin tur på helt olika variabler. 

Det slutgiltiga beslutet påverkas av en ytterligare faktor och denna är relaterad till själva 

jämförelsen mot Decision Trees. ANN och Q-learning inte har mycket gemensamt med 

Decision Trees. Behavior Networks däremot delar många egenskaper med den statiska 

tekniken. Decision Trees beteende programmeras in innan körning och detta kan anses som 

en fördel mot inlärningsberoende algoritmer som ANN och Q-Learning men det går utan 

problem att förprogrammera ett Behavior Network med ett önskat beteende. Effektiviteten 

för både Behavior Network och Decision Tree är beroende på antalet tillgängliga beteenden 

och detta gör jämförelser mellan dem mer pålitliga. Behavior Networks verkar överglänsa de 

övriga dynamiska teknikerna i det område som åsidosätter dem från de statiska teknikerna 



 

 

vilket är anpassningsförmågan. Dessa egenskaper samt den goda effektiviteten gör att 

Behavior Networks är den dynamiska teknik som kommer att jämföras i resten av rapporten. 

3.1.2 Delmål 1: Prototyp 
Den praktiska delen av detta verk är två versioner av en applikation. De båda använder olika 

tekniker och de har löst problemet med att styra varelser i ett artificiellt ekosystem i ett 

actionrollspel. För att kunna göra detta så måste delar av spelet implementeras på en 

grundläggande nivå. En simpel version av världen måste finnas och varelserna måste kunna 

interagera med den och med varandra. Demon måste ge grafisk feedback så att åskådare 

kan se att systemet fungerar och att det kan användas till ett riktigt actionrollspel. 

3.1.3 Delmål 2: Jämförelse 
Det slutgiltiga svaret som denna rapport hoppas kunna ge är vilken av algoritmerna som är 

bäst för att kontrollera varelserna i ett artificiellt ekosystem i ett actionrollspel. För att kunna 

uppnå detta måste arkitekturerna jämföras på ett vetenskapligt sätt. Genom att jämföra de 

arkitekturer som har implementerats i delmål två så kan man utvärdera vilken av dem som 

är bäst utifrån olika kriterier. Genom att resonera vilka egenskaper som är viktigast för 

problemet och väga de olika algoritmerna mot varandra kan man få en bedömning av vilken 

algoritm som är mest lämplig. Som nämnt innan är inte detta ett allmängiltigt resultat utan 

endast en bedömning av vilken algoritm som är mest lämplig att använda för detta problem.  

3.2 Metodbeskrivning 
För att uppfylla de delmål som beskrivs ovan och lösa problemet jämförs olika metoder 

nedan. Val av metod har påverkat de resultat som erhållits och olika metoder är olika 

lämpade för olika uppgifter. 

Ett alternativ för att snabbt testa olika algoritmer är att bygga snabba prototyper och 

jämföra dessa för att göra det preliminära urvalet. Fördelen är att när man gjort sitt 

preliminära val har man ett system som man kan bygga vidare på för den slutliga produkten. 

En nackdel är att det kan ta mycket lång tid att utföra detta och för att hinna i tid kunde det 

blivit nödvändigt att göra ett obildat eller slumpmässigt urval vilka algoritmer som skulle 

byggas prototyper för. Om inget urval utförs kunde hela projektet riskerats för att all tid gått 

åt till att göra prototyper. Som en sista nackdel för prototyper är det inte garanterat att en 

prototyp reflekterar det slutgiltiga systemet. 

En annan teknik för att göra ett utbildat urval är att göra en litteraturstudie för att teoretiskt 

bestämma vilka arkitekturer som är mer lovande än andra. Fördelen är här att man inte 

behöver göra någon implementation för att utesluta en given arkitektur då det går att hitta 

en artikel som beskriver dess nackdelar. Detta är betydligt mer tidseffektivt och givet 

tidsbegränsningen för detta projekt så är det en stor fördel. Den stora nackdelen med att 

använda en litteraturstudie är att de artiklar som finns att finna kan behandla helt andra 

aspekter av de arkitekturer de handlar om än de man är intresserad av. Till exempel om en 

artikel beskriver att en arkitektur är mycket lämplig för att modellera ekonomiska system för 



 

 

att göra börsförutsägelser så kan det vara svårt att därifrån dra några slutsatser hur lämplig 

den är för att styra varelser i ett realtidsspel. 

Genom att väga för- och nackdelar verkade den mest lämpliga metoden för detta delmål 

vara en litteraturstudie. En litteratur studie har därför genomförts för att utvärdera vilka 

algoritmer som var de bästa kandidaterna för arbetet. Detta genomfördes genom att via 

forskningsartiklar avgöra vilka arkitekturer som är de bästa med avseende på egenskaperna 

effektivitet, anpassningsförmåga, flexibilitet. Detta kan jämföras med det vetenskapliga 

arbetet i att skriva en sammanfattande vetenskaplig rapport. Rapporter har skrivits innan på 

ämnet exempelvis (Maes, 1995) men till skillnad från detta verk skall är litteraturstudien 

endast ett delmål för att göra en mer grundlig jämförelse. 

3.2.1 Metod för Delmål 1 
Applikationerna är ämnade att användas i en vetenskaplig jämförelse, de bägge algoritmerna 

har därför implementeras under samma förhållanden. De bägge systemen har likadana 

representationer av världen, samma teknik för grafisk feedback och varelsernas inbördes 

roller, rovdjur och bytesdjur, är densamma. Ett alternativ för att uppnå var att ta ett 

existerande system eller en tillgänglig motor som stödjer de algoritmer som skall 

implementeras. Huruvida detta berodde på tillgängligheten på förbyggda system som 

stödjer Decision Tree och Behavior Network. De kända systemen som förekommer i 

litteraturen har förutbestämda algoritmer som till exempel Hamsterdam (Blumberg, 1994) 

och de flesta av dem skulle vara mycket svåra att integrera i ett actionrollspel eftersom de 

inte är byggda för realtids simulation. Av dessa anledningar var det bättre att implementera 

algoritmerna från grunden. Världen har modellerats helt oberoende så att detta inte har 

påverkat jämförelsen mellan algoritmerna. Spelmotorn för grafisk feedback har även den 

bygga helt utan påverkan från de respektive algoritmerna som har jämförts. Det är viktigt att 

bägge systemen följer samma interaktionsmodell, beteendena som arkitekturerna skapar 

måste uppfylla samma krav. Rovdjuren måste exempelvis leva på att äta bytesdjur i bägge 

systemen. För att uppfylla delmål ett har därför en grund för systemet implementerats och 

till denna har de olika arkitekturerna använts för att implementera varelsernas beteenden. 

3.2.2 Metod för Delmål 2 
Det andra och avslutande delmålet går ut på att jämföra de valda arkitekturerna utifrån de 

valda kriterierna effektivitet, anpassningsförmåga och flexibilitet. För att mäta effektivitet 

finns två metoder, teoretiskt och en praktiskt. Genom att matematiskt beräkna 

tidskomplexiteten för en arkitektur får man en teoretisk bedömning av dess effektivitet och 

genom att praktiskt mäta hur effektiv en algoritm är under en simulation får man en siffra 

som indikerar effektiviteten. 

Det finns många faktorer att väga då man väljer mellan dessa. Praktiska mätningar kan vara 

svåra att upprepa och har därför mindre vetenskapligt värde. Anledningen att det är svårt att 

upprepa är att värdet man får beror i hög grad på maskinen som experimentet körs på, de 

exakta parametrar som används och även detaljer i implementationen av systemet kan ha 



 

 

stor påverkan. För att erhålla ett pålitligt mätvärde måste också väldigt många mätningar 

köras med olika inställningar och detta kan ta väldigt lång tid. Slutligen kan det vara svårt att 

isolera den arkitektur som man vill mäta från andra delar av programmet som kan 

kontaminera mätvärdena. Det främsta problemet med att teoretiskt bestämma 

tidskomplexitet är att det kan vara svårt att bestämma vilka faktorer som påverkar 

algoritmens komplexitet, ett annat är att det bara ger en uppskattning av effektiviteten, inte 

hur väl algoritmen presterar under körning. I detta verk har effektiviteten att bestämts 

praktiskt eftersom detta kan göras genom opartisk mätning. 

Anpassningsförmåga har jämförts för att säkerhetsställa att systemet utför den uppgift det 

är byggt för. Simulationerna måste observeras och resultatet jämföras. Detta går att göra på 

flera sätt de främsta är att antingen låta ett statistiskt säkerställt antal människor granska 

simulationerna eller att objektivt studera populationernas storlekar och hur de andras med 

tiden och utifrån dessa två olika sätt bedöma vilken arkitektur som ger mest beteenden med 

bra anpassningsförmåga. Om utomstående personer skall granska simulationen så kräver 

det tillgång till ett stort antal frivilliga testpersoner vilket kan vara svårt att få tag på. Testets 

utformning påverkar också resultatet, det är lätt att oavsiktligt vinkla de frågor som 

testpersonerna skall besvara och därigenom få ett vinklat resultat. Nackdelen med att 

observera populationsstorlekarna är att det inte går att avgöra om varelserna beter sig 

djurliknande utan endast hur bra deras resulterande överlevnadsförmåga är. På grund av att 

det är pålitligare bestäms beteendenas anpassningsförmåga genom att observera 

populationsstorlekarna under simulationerna. 

Sista kriteriet att jämföra är arkitekturernas flexibilitet. Denna egenskap kan bestämmas 

genom två metoder, praktisk implementation och teoretiska litteraturstudier. Praktisk 

implementation ger en subjektiv uppfattning om hur lätt det är att implementera 

arkitekturen för det lösta problemet. Litteratur studier kan ge en översikt över den 

akademiska världens uppfattning om arkitekturens flexibilitet. Båda dessa tekniker används 

för att lösa deluppgift ett respektive två, därför kan de valda arkitekturerna utvärderas efter 

båda. Eftersom rapporten fokuserar på att utvärdera arkitekturerna efter deras lämplighet 

för att tillämpas i artificiella ekosystem i actionrollspel värderas den subjektiva 

uppfattningen ifrån implementationen högre. Om en arkitektur är allmänt ansedd som 

flexibel men inte flexibel för det problem som skall lösas så är den olämplig. 



 

 

4 Implementation 
Implementationskapitlet behandlar avgörande val bakom simuleringen och projektets 

uppbyggnad. Här presenteras de val som format utförandet av projektet. Syftet är att belysa 

särskilt intressanta delar av arbetet samt valda delar av koden för ökad insikt i arbetet. En 

fullständig utskrift av programkoden finns som bilaga till detta verk. 

4.1 Systemets struktur 
Systemet består av ett antal olika klasser som representerar objekt i simuleringen, inklusive 

en huvudklass som sköter flödet i programmet samt håller de övriga objekten. Samtliga 

objekt i simuleringen ärver av klassen CollidableObject. Denna innehåller hjälpfunktioner för 

kollisionsdetektering samt definierar att alla objekt måste ha en position och en storlek. Prey 

och Predator innehåller ett BehaviourNetwork vilken är en graf som innehåller en samling 

objekt av klassen NetworkNode. Varje NetworkNode har dubbelriktade kopplingar till andra 

noder. Kopplingarna innehåller statistik över hur ofta ett beteende har tagit denna väg i 

nätverket och vilket beteende den representerar. Noderna innehåller även information om 

vilket tillstånd den representerar och vilka vikter den har för tillfället. 

Visualisering sker med hjälp av spelbiblioteket Haaf’s Game Engine (Relish Games, 2008). 

Spelmotorn i Haaf’s Game Engine ger en uppbyggnad där en funktion kallad FrameFunc 

anropas periodiskt för att uppdatera simuleringens tillstånd. Separat från denna anropas 

RenderFunc för att hantera skärmuppdatering. Utöver dessa funktioner består programmet 

endast av initialisering som sker innan första anropet till FrameFunc och avinitialisering som 

sker innan programmet stängs av. Hela programmets flöde omfattas alltså i FrameFunc och 

utgörs av en serie funktioner som anropas i linjär följd. 

Varje individ i simulationen uppdateras sekventiellt i ordningen Prey, Predator och sist Plant. 

Prey och Predator har samma övergripande struktur i sin uppdatering: först uppdateras 

deras respektive synfält, därefter uppdateras deras sensorer baserat på det som finns i 

synfältet följt av beslutsalgoritmen och sist uppdateras deras position, hunger och törst 

baserat på vilket beteende som valdes. Plant har en annorlunda uppdatering då dess enda 

förändring är mängden mat som finns på den för Prey att äta. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av varje klass. Här innefattas endast översiktlig 

information om vad de har för uppgift och vilka klasser de relaterar till.  



 

 

 

Figur 4 UML diagram som beskriver klasserna i simuleringen  
 

I figur 4 ovan: CollidableObject är basklass för Prey, Predator, Water, Plant och Rock. Prey 

beror på Water och Plant. Predator beror på water. BehaviorNetwork består av noll eller 

flera Node, noll eller flera Behavior och noll eller fler Goal. Varje Node består av en eller flera 

Edge och Edge beror på både Node och Behavior. Prey och Predator respektive består av ett 

BehaviorNetwork var. 

 Prey: Denna klass modellerar ett generiskt växtätande bytesdjur. Den befinner sig i 
mitten av näringskedjan eftersom den äter växter: Plant kan bli uppäten av köttätare: 
Predator. Prey förlorar en fast mängd hunger och törst varje uppdatering. Prey kan 
dricka vatten i form av klassen Water och dess sikt och förflyttning hindras av klassen 
Rock. Prey interagerar med andra individer av klassen Prey för reproduktion. Prey är 
en av de två klasser vars beslutsfattning är centrum för detta verk. Prey innehåller ett 
objekt av klassen BehaviorNetwork och kan använda på denna för sitt sina beslut. 

 Predator: Detta är en klass som modellerar ett generiskt köttätande rovdjur. Denna 
klass utgör toppen av den artificiella näringskedjan då den äter Prey. Predator 
förlorar en fast mängd hunger och töst varje uppdatering. Predator måste dricka 
vatten från Water för att överleva och Rock hindrar sikt och förflyttning. För att 
föröka sig interagerar Predator med andra Predator individer. Predator har även den 
ett objekt av klassen BehaviorNetwork som kan användas för beslut. 

 Plant: Denna klass är en modell av en växt för Prey att äta av. Den är utformad med 
buskar och träd i åtanke då den inte dör omedelbart av att Prey äter av den, men 
istället mindre chans att den ger mat nästa gång någon försöker äta av den. Chansen 
att den ger mat ökar varje vid varje uppdatering upp till en maxgräns. Om chansen är 
lägre än en viss gräns anses växten vara tom på mat och försvinner får synfältet för 



 

 

både Prey och för åskådare. När växten har återhämtat sig över gränsen dyker den 
upp igen. Plant interagerar inte med några andra klasser än Prey. 

 Water: Den här klassen modellerar en beständig drickbar vattensamling såsom en 
tjärn eller en sjö. Den förbrukas inte av att individer dricker av den och förändras inte 
över tiden. Den interagerar bara med Prey och Predator. 

 Rock: Detta är en klass som modellerar ett generiskt hinder för Prey och Predator. 
Syftet med detta är att göra det möjligt för individer att gömma sig och bli hindrade 
av miljön. Rock förändras inte över tid och interagerar endast genom kollisioner. 

4.1.1 BehaviorNetwork 
För att underlätta jämförelsen mot Descision Trees så avviker denna implementation något 

ifrån Maes ursprungliga förslag (1992). Ett tillstånd består av sensor värden istället för att 

betrakta det aktiva beteendet som det nuvarande tillståndet. En efterträdare anses vara ett 

beteende som har en koppling från ett tillstånd som föregångaren kopplar till. 

Klassen BehaviorNetwork är en behållare för klassen Node och ansvarar för att uppdatera 

vikterna i noderna, lägga till nya kopplingar, uppdatera aktiveringsenergin samt slutligen att 

behandla mål. Dessutom innehåller BehaviorNetwork två vectorer med Goal-pekare och alla 

beteenden. Varje Prey och Predator har sitt eget personliga BehaviorNetwork och det förs 

vidare från en förälder till barn vid reproduktion. 

Node klassen representerar ett tillstånd och identifieras av en vector av bool. Varje Node 

innehåller en lista på alla Edge som kommer ifrån den och en lista på alla Edge som pekar på 

den. Tries är en hash-tabell som associerar heltal, som representerar beteenden, med heltal 

som anger hur många gånger detta beteende aktiverats från denna Node. 

Mellan tillstånd finns kanter, representerade av klassen Edge. Klassen innehåller pekare till 

tillståndet som den pekar från och tillståndet den pekar till. Dessutom har den en pekare till 

det beteende den är associerad med, varje Edge har bara ett beteende. Slutligen håller Edge 

ett heltal som anger hur många gånger denna individ har gått mellan de två noderna i denna 

riktning och med detta beteende aktiverat. 

När en individ går från ett tillstånd till ett annat uppdateras kopplingen däremellan. Om det 

inte finns en koppling skapas en och i annat fall ökas sucess-värdet för kopplingen med ett 

och tries-värdet för samtliga utgående kopplingar med ett. Den slutliga vikten på en koppling 

utgörs av success dividerat på tries. 



 

 

 

Figur 5 Exempel på interaktionen i ett Behavior Network 
 

I figur 5 visas ett exempel för att illustrera hur Behavior Network fungerar i praktiken. 

Exemplet visar två noder som har tre kopplingar mellan sig, tillståndet i noderna skiljer sig 

endast på ett värde och det är det fjärde bool värdet i sensorlistan, sensorn waterInSight. De 

tre kopplingarna har tre olika beteenden kopplade till sig, beteende nummer ett, 

CLOSEST_FOOD, beteende nummer fem, CLOSEST_WATER, och beteende nummer sju, 

FLOCK. CLOSEST_FOOD har aktiverats fyra gånger ifrån noden med waterInSight-värdet noll, 

detta kan utläsas på att Tries 1 har värdet fyra. Det går också att utläsa att en av dessa 

gånger har detta lett till att waterInSight fått värdet ett, det indikeras av att kopplingen till 

noden med waterInSight-värdet ett har Success-värde ett. Detta betyder att CLOSEST_FOOD 

är en föregångare till noden waterInSight = 1. Om aktiveringsenergi skall ges över denna 

koppling, exempelvis om ett mål säger att individen bör ta sig till tillståndet waterInSight=1, 

när individen är i tillståndet waterInSight=0 då kommer denna energi multipliceras med 

koten mellan 1 som är kopplingens Success och 4 som är nodens Tries-värde för detta 

beteende, med andra ord multipliceras med 0,25. Så om målet att ta sig till waterInSight=1 

har prioriteten 3,0 så kommer beteendet CLOSEST_FOOD få aktiveringsenergin 0,75 från 

denna koppling i nätverket. 

 

Målen är baserade på vilka behov individen har för tillfället. Samtliga mål finns i en lista och 

de som är aktuella för tillfället finns dessutom i listan för aktuella mål. Varje mål har ett 

värde för hur prioriterade de är jämfört med andra mål, högre värde indikerar högre 

prioritet. Mål representeras av klassen Goal och har två listor med par-variabler. Bägge 

listorna innehåller par bestående av heltal och bool-värden. Heltalen är index i listan på 

sensorer som identifierar ett tillstånd med andra ord klassen Node. Den ena listan avgör om 

målat är aktivt eller inte, om alla bool-värden på de olika indexerade positionerna matchar 

det nuvarande tillståndet i den nuvarande Noden då skall målet vara aktivt. Om ett tillstånd 



 

 

matchar alla värdena i den andra listan av par då är det tillståndet ett mål som individen skall 

försöka uppnå.  

Målen är en av de faktorer som propagerar aktiveringsenergi genom nätverket. Energin 

propageras baklänges via kopplingarna och modifieras av vikterna på kopplingarna. 

Beteendet slumpas mellan de beteenden som fått aktiveringsenergi över aktiveringsgränsen 

med en chans relativ till aktiveringenergin. 

4.2 Modelleringsval 
De val som påverkat den artificiella intelligensen i systemet mest är vilka beteenden 

individerna har att välja mellan, uppbyggnaden på DescisionTree respekive mål för Behavior 

Network och vilka sensorer individerna har. Andra saker som kan påverka slutresultatet är 

parametrar som hur mycket hunger en individ förlorar varje uppdatering och liknande. 

Sensorer: Varje Prey och Predator har en uppsättning värden som utgör deras uppfattning av 

världen. Detta är boolska variabler och kan därför vara sanna eller falska. Beslutsfattning 

sker enbart med hjälp av dessa, utan åtanke på några andra variabler, så det är nödvändigt 

att de omfattar allt som individen kan var intresserad av. 

 hungry, thirsty, veryHungry och veryThirsty: Det är nödvändigt är att ge individen 
information om dess hunger och törst då dessa kan utgöra livshotande tillstånd, 
vilket hanteras i ovan nämnda variabler. Om hunger eller törst är under 50 % av dess 
maxvärde blir hungry respektive thirsty sann. När hunger eller törst är under 25% blir 
veryHungry eller veryThirsty sanna. 

 predatorInSight, predatorVeryClose och predatorSurrounding: Dessa sensorer har 
endast Prey, inte Predator. De informerar individen om hur hotfull situationen är 
med avseende på rovdjur. När ett rovdjur blir synligt för en Prey blir predatorInSight 
sann, men det är först när det befinner sig en bra bit in i synfältet som 
predatorVeryClose blir sann. Om två rovdjur befinner sig på ungefärligt motsatt sida 
om bytesdjuret så blir predatorSurrounding sann, vilket är en sensor som är 
inkluderad då det är en för bytesdjuret mycket hotfull situation. Det är också en dålig 
situation att fly rakt ifrån ett av rovdjuren och detta måste bytesdjuret veta om. 

 plantInSight, preyInSight, waterInSight och mateInSight: Dessa sensorer informerar 
individen om intressanta resurser som finns tillgängliga. Predator har preyInSight och 
Prey har plantInSight men i övrigt har de samma funktion. Samtliga av dessa sensorer 
blir sanna om den aktuella resursen finns tillgänglig inom synhåll. 

Behaviors är implementerade som states i en simpel statemachine (Buckland, 2005). De olika 
tillgängliga beteendena skiljer sig mellan Prey och Predator men många är principiellt 
samma. Det är ingen skillnad mellan beteendena i Decision Tree versionen och Behavior 
Network versionen. Valet att ha gemensamma beteenden grundade sig i att göra 
jämförelsen så oberoende som möjligt. Nedan är en beskrivning av samtliga beteenden: 

 RANDOM_WALK, används av både Prey och Predator på ett identiskt sätt. 
Individen vrider sig ett slumpmässigt antal grader åt höger eller vänster och 
förflyttar sig därefter ditåt. 



 

 

 CLOSEST_FOOD, används av både Prey och Predator, enda skillnaden är att 
”food” innebär Plant för Prey respektive Prey för Predator. Individen mäter 
avståndet till alla synliga Plants eller Prey och börja vrida sig mot den närmsta. 
Om ingen mat finns i närheten vrider den sig slumpmässigt likt RANDOM_WALK 
för att försöka hitta mat. Därefter förflyttar den sig i sin framriktning. 

 BEST_FOOD, detta beteende skiljer sig mellan Prey och Predator i sitt utförande. 
Prey söker igenom alla synliga Plants och vrider sig mot den som har störst chans 
att ge mat. Predator söker bland alla synliga Prey och vrider sig mot den som är 
mättast och minst törstig. Likt CLOSEST_FOOD vrider individen sig slumpmässigt 
om ingen tillgänglig mat finns inom synhåll. Efter vridning sker förflyttning som i 
alla andra beteenden. 

 RANDOM_FOOD är i stort sätt identisk till CLOSEST_FOOD och BEST_FOOD, enda 
skillnaden är att den mat som eftersöks väljs slumpmässigt istället för efter någon 
form av prioritet. Både Prey och Predator har detta beteende. 

 CLOSEST_MATE, tillgänglig för både Prey och Predator. Individen rör sig mot 
närmsta partner inom synhåll precis som beteendet CLOSEST_FOOD men 
intentionen är reproduktion istället för födointag. Finns inga synliga medlemmar 
av den egna arten söker individen slumpmässigt. 

 CLOSEST_WATER och RANDOM_WATER är identiska till CLOSEST_FOOD och 
RANDOM_FOOD men individen söker att släcka sin törst i synliga vattendrag. De 
bägge beteendena finns både hos Predator och Prey. 

 FLOCK är unik för Prey och den ämnar hålla en grupp individer lagom lång ifrån 
varandra. Om Prey kolliderar med en annan rör den sig bort från denne och om 
den befinner sig för långt ifrån den närmsta individen rör den sig istället emot 
denne. I alla andra situationer rör sig individen likt RANDOM_WALK. 

 ESCAPE är ännu ett beteende som Predator saknar. Beteendet får individen att 
försöka röra sig bort från samtliga synliga Predatorer. Den flyende individen 
sorterar en lista av riktningar till alla synliga Predator efter hur nära de är sedan 
väljer den en riktning att fly baserad på ordningen. Samtliga synliga hot påverkar 
riktningen olika mycket baserat på vilket index de har i listan. 

 AVOID_PREDATOR är det sista beteendet och endast Prey har det. I detta 
beteende bryr den sig bara om den närmsta Predatorn och rör sig rakt bort från 
denna. 

DecisionTree är implementerat som en funktion i både Prey och Predator. De skiljer sig 
eftersom Prey har helt andra förutsättningar för överlevnad än Predator. Den största 
dödsrisken för Prey är om de blir uppätna av Predator därför är det första prioritet att välja 
beteendet ESCAPE om en Predator är nära. De två andra hoten för överlevnad är törst och 
hunger, om vattnet tryter väljer Prey beteendet CLOSEST_WATER och om den är hungrig 
CLOSEST_FOOD eller BEST_FOOD beroende på hur hungrig individen är. Om ingen av dessa 
är någon fara så vill Prey föröka sig och väljer därför beteendet CLOSES_MATE. Om Prey inte 
är tillräckligt hungrig eller törstig för att äta och inte mätt och otörstig nog för att vilja para 
sig då vill den gå till en plats där ingen Predator syns till alls, beteendet AVOID_PREDATOR. 
Om slutligen ingen av ovanstående stämmer överens så vill den hålla sig lagom nära andra 
Prey och väljer beteendet FLOCK. 



 

 

Predator har bara två faktorer som hotar dess överlevnad, hunger och törst. Den största 
risken är hunger eftersom Prey flyr när de skall bli uppätna, därför prioriteras hunger först. 
Om Predator är hungrig väljs beteendet CLOSEST_FOOD och om den är törstig, 
CLOSEST_WATER. Om hunger eller törst är ett problem och ingen finns inom synhåll söker 
Predator slumpmässigt med hjälp av beteendet RANDOM_WALK. Om hunger och törst har 
tillräckligt högt värde så försöker Predator föröka sig genom beteendet CLOSEST_MATE. 
Slutligen faller den tillbaka på beteendet RANDOM_WALK om inget annat har valts.  

Inlärningen i BehaviorNetwork sker via erfarenhet och hur individen tar beslut baserat på 
den erfarenheten bestäms av Goal. Därför är det viktigt hur Goal är konfigurerade, felaktiga 
mål leder till felaktiga beteende val. Behavior Networks mål är valda för att imitera 
prioriteringen i Decision Tree, detta för att jämförelsen skulle vara så enkel som möjligt. Goal 
har dock ingen direkt-bestämmande rätt över vilket beteende som väljs för att uppfylla ett 
mål, detta bestäms av erfarenheten, Goal är en riktlinje som säger givet tillstånd X, försök 
uppnå tillstånd Y och prioritera detta med poäng Z. En hög prioritet indikerar att detta är ett 
viktigare mål. Denna poäng kommer användas i Behavior Network och läggas till beteenden 
som kan uppfylla målen i form av aktiveringsenergi. 

Översättningen från Prey Decision Tree till Behavior Network Goal resulterade i följande. 

 Om Hungry är sann, sträva efter att Hungry skall vara falsk med prioritet 2,0. 

 Om Thirsty är sann, sträva efter att Thirsty skall vara falsk med prioritet 2,0. 

 När VeryHungry är sann skall Prey försöka få VeryHungry falsk med prioritet 4,0 
vilket indikerar att detta är ett viktigare mål än Hungry ovan. 

 När VeryThirsty är sann skall Prey få VeryThirsty falsk, prioritet 4,0 likt 
VeryHungry så är VeryThirsty ett viktigare mål än Thirsty. 

 Om PredatorInSight är sann är målet att PredatorInSight skall vara falsk, prioritet 
för detta mål är 2,0 lika högt som Thirsty och Hungry målen. 

 Om PredatorSurrounding är sann försöker Prey få den falsk, prioriteten är 
medelhög: 3,0. 

 Om PredatorVeryClose är sann är det mycket viktigt att den blir falsk så 
prioriteten är den högsta: 5,0. 

 Om Hungry och Thirsty är falska är målet för Prey att försöka sig: Reproduce lika 
med true. Detta har prioritet 3,0 vilket är medel. 

 Sista målet för Prey är att om Hungry, Thirsty, MateInSight och PredatorInSight 
alla är falska, då är det ett mål att få MateInSight till sann. Detta mål ämnar att 
motivera beteendet FLOCK. Prioriteten för detta är bara 1,0 vilket är lägst av alla. 

 Predator har i stort sett identiska mål, med följande avvikelser: 

 Om Predator har VeryHungry sann så har målet att ha VeryHungry falsk prioritet 
5,0. Vilket är den högsta prioriteten, högre än motsvarande mål för Prey. 

 Målen för PredatorInSight, PredatorSurrounding och PredatorVeryClose är 
irrelevanta för Predator och finns därför inte med. 

 Predator har inte beteendet FLOCK, därför finns ingen motsvarighet till sista 
målet för Prey som handlar om detta beteende.  



 

 

4.3 Intressanta funktioner  
Vissa stycken i koden är vitala för simuleringens funktion och/eller kräver en extra förklaring 

och en samling av dessa adresseras därför nedan. 

4.3.1 intersect 
hgeVector dist = pos-object->pos; 

float radius = size*multiplier+object->size; 

return dist.Length()<radius; 

Ovan visas kollisionskoden som används i CollidableObject vilket innefattar samtliga objekt i 

simuleringen. hgeVector är en fördefinierad vektorklass från biblioteket Haaf’s Game Engine 

(Relish games, 2008) den består av två flyttal som utgör x- och y- komponenten i vektorn. 

Genom att behandla objektens size-värde som en radie simplifieras samtliga kollisioner som 

cirkel-mot-cirkelkollisioner vilket är enkelt och tidseffektivt. Värdets multiplier används för 

att multiplicera storleken på objekt för särskilda ändmål, exempelvis när en Prey vill veta om 

den snart kolliderar med en Predator snarare än att bara veta att den redan har kolliderat. 

Vanlig kollision hanteras som ett specialfall där multiplier har värdet 1. 

4.3.2 Reproduktions Beräkning 
if(preyVector[i]->targetMate != 0) 

{ 

//At least one part needs to be willing 

   if(preyVector[i]->intersect(preyVector[j])  

      &&!preyVector[i]->reproduced 

      && !preyVector[j]->reproduced 

      && ( *(preyVector[i]->targetMate) == *(preyVector[j]))) 

   { 

      newPrey.push_back(new Prey( 

         preyVector[i]->reproduce(preyVector[j]))); 

   } 

}  

Koden ovan visar den kod som styr om en kollision med en individ av samma ras leder till 

fortplantning. På grund av att det kostar hunger och törst för individer att fortplanta sig är 

det viktigt att detta inte sker av misstag utan endast ifall individen har fortplantning som 

intention. targetMate är signalen om visar vilken make individen försöker fortplanta sig 

med. Om denna pekare har värdet noll eller om innehållet i pekaren inte överensstämmer 

med den individ som kolliderat så blir det ingen fortplantning. 

4.3.3 Vinkel Beräkning 
double angle = atan2(direction.x, direction.y) - atan2(targetDir.x, targetDir.y); 

// Convert the angle to the range -PI to PI. 

while (angle > M_PI) 

{ 

 angle -= 2 * M_PI; 

} 

while (angle < -M_PI) 

{ 

  angle += 2 * M_PI; 



 

 

} 

// If the angle is negative: same direction as road section, 

// else opposite. 

if (angle <= 0) 

{ 

 direction.Rotate(-TURN_SPEED*dt); 

} 

else 

{ 

 direction.Rotate(TURN_SPEED*dt); 

} 

För att vrida individer gradvis mot en önskad riktning används koden ovan. direction är en 

instans av klassen hgeVector som alla Prey och Predator har som visar dess nuvarande 

riktning. targetDir är den önskade färdriktningen.  

4.3.4 changeNode 
BehaviorNetwork klassen har två uppgifter: lära ifrån erfarenhet och bestämma ett 

beteende baserat på den erfarenheten, båda utförs i metoden changeNode. Därför är 

changeNode den mest centrala funktionen i klassen. Metodens indata består av en vector av 

bool värden, dessa beskriver det nuvarande tillståndet för individen som håller nätverket, 

samt ett heltal som representerar det beteende som individen använder när metoden 

anropas. Utdata är ett heltal som representerar det nya beteende som individen skall 

använda. En grov psuedokod för funktionen följer nedan för lättare översikt. 

int changeNode(const vector<bool> sensors, int behavior) 

{ 

 if(currentNode = 0) 

 { 

  //Network is called for the first time 

  initializeBehaviorNetwork(); 

  behavior = random(); 

  return behavior; 

 } 

 if(isNewState(sensors)) 

 { 

  nodes.addNewNode(sensors); 

  newNode.edges.addNewEdge(oldNode,behavior); 

 } 

 else 

 { 

      if(isNewEdge(oldNode,behavior)) 

      { 

       node.edges.addNewEdge(oldNode,behavior); 

      } 

      else 

      { 

  oldNode.Tries[behavior]++; 

       oldEdge.success++; 

      } 

 }  

 setCurrentGoals(state); 



 

 

 increaseActivationEnergy(state,currentGoals); 

 behavior = chooseBehaviorBasedOnActivationEnergy(); 

 return behavior; 

} 

Inlärningen sker först och kan uppdelas i två steg tillstånds-steget och kant-steget. Tillstånds-

steget tar reda på om det nya tillståndet är ett tidigare känt tillstånd eller om det är nytt och 

skall läggas till, eftersom ett tillstånd endast identifieras av dess sensor-värden anses ett 

tillstånd vara identiskt om dess sensor-värden är identiska. Kant-steget undersöker om 

kanten mellan det föregående tillståndet och det nya är sparat sedan innan eller om det är 

en ny kant. Kanter håller även reda på hur många gånger de traverserats medan tillstånd 

håller reda på hur många gånger varje separat beteende har aktiverats ifrån respektive 

tillstånd. Valet av nytt beteende sker i flera steg, först tilldelas de olika beteendena 

aktiveringsenergi enligt reglerna för Behavior Networks: 

 Varje mål ökar aktiveringsenergin för de beteenden de är associerade med. Om 

någon kant ifrån den nuvarande tillstånd leder till ett tillstånd där ett mål uppnås då 

ökar det målet aktiveringsenergin för det beteende som den kanten är associerad 

med.  

 Sensorerna ökar aktiveringsenergin för de beteenden som har dess nuvarande värde 

som villkor. I denna implementation innebär detta att alla kanter som leder ifrån det 

nuvarande tillståndet ökar i aktiveringsenergi. 

 Varje exekverbart beteende ökar aktiveringsenergin hos sina efterträdare. Alla kanter 

som leder ifrån ett tillstånd som en kant vars beteende har tillräcklig 

aktiveringsenergi leder till ökar aktiveringsenergi för sina beteenden. 

 Varje beteende som inte är exekverbart ökar aktiveringsenergin för sina föregångare. 

Om ett beteende inte har tillräcklig energi för aktivering ökar energin för alla kanter 

som leder till det tillstånd noden med låg energi leder ifrån. 

När detta är gjort väljs ett beteende med hjälp av slump. Om ett beteende har lägre 

aktiveringsenergi är gränsen för aktivering får den en fast, låg chans att väljas. Om ett 

beteende har högre energi än gränsen används aktiveringsenergin som chans, vilket är 

mycket högre. Det beteende som väljs får sin aktiveringsenergi satt till noll och de andra 

beteende har kvar sin energi till nästa gång metoden anropas. 

4.3.5 decisionTree 
Decision Tree är implementerat på enklast möjliga sätt, trädet är hårdkodat i form av ett 

antal if-satser efter varandra. Vid vare sats tas ett beslut om ett givet beteende skall 

aktiveras eller ifall metoden skall fortsätta. Metoden tar ingen indata utan all information 

individen behöver finns i dess sensorer. Nedan visas predators variant av funktionen i sin 

helhet. 



 

 

void Predator::decisionTree() 

{ 

 //if hungry and close to food: EAT! 

 if(visiblePrey.size() > 0 && veryHungry) 

 { 

  currentBehavior = CLOSEST_FOOD; 

  return; 

 } 

 //if thirsty and close to water: DRINK! 

 if(visibleWaters.size() > 0 && thirsty) 

 { 

  currentBehavior = CLOSEST_WATER; 

  return; 

 } 

 //if hungry and close to food: EAT! 

 if(visiblePrey.size() > 0 && hungry) 

 { 

  currentBehavior = CLOSEST_FOOD; 

  return; 

 } 

 //if thirsty but far from water: Search 

 if(visibleWaters.size() == 0 && veryThirsty) 

 { 

  currentBehavior = RANDOM_WALK; 

  return; 

 } 

 //if hungry but far from food: Search 

 if(visiblePrey.size() == 0 && veryHungry) 

 { 

  currentBehavior = RANDOM_WALK; 

  return; 

 } 

 //if health is GOOD and near mate: MATE! 

 if(visibleMates.size() > 0 && !thirsty && !hungry) 

 { 

  currentBehavior = CLOSEST_MATE; 

  return; 

 } 

 //else walk randomly 

 currentBehavior = RANDOM_WALK; 

 return; 

} 



 

 

5 Analys  
Målet med detta arbete var att jämföra de båda beslutsalgoritmerna Behavior Network och 

Decision Tree med avseende på tre olika aspekter. En subjektiv bedömning hur lätt det var 

att implementera algoritmen och anpassa det till detta specifika problem, en mätning av hur 

effektiva de bägge algoritmerna är och slutligen en statistisk analys av hur väl de utför sitt 

jobb att få de artificiella djuren att överleva. 

5.1 Implementations analys 
Ett enkelt sätt att jämföra svårigheten att implementera och anpassa de bägge algoritmerna 

är att jämföra tiden det tog för mig att utföra jobbet. Tiden mäts genom att en 

säkerhetskopia har gjorts efter att en större milstolpe har gjorts och dessa har döpts efter 

det datum de skapats. Tiden att skapa simulationsmiljön, välja sensorer samt implementera 

beteenden är inte medräknade i denna jämförelse då dess delar är gemensamma resurser 

som bägge algoritmer använder sig av. Decision Tree implementerades först och tog kortast 

tid, kortare än en veckas jobb gick åt att skapa själva trädet och ca 2 veckor gick åt till att 

testa och finjustera trädet för att god överlevnad skulle uppnås. Det är även värt att nämnas 

att väldigt få buggar uppstod under denna process vilket bidrog till att arbetet fortgick 

obehindrat. Finjustering innebär här att modifiera ordningen och vilka beteenden som väljs 

för att uppnå en god överlevnad. Eftersom Decision Tree är en så simpel algoritm är detta 

resultat inte någon överraskning. 

Behavior Network tog betydligt längre tid att implementera, närmre en månads arbete för 

att uppnå en fullt fungerande version av algoritmen. Mycket lite arbete lades ner på 

finjusteringar då algoritmen är självlärande, denna del bestod i att köra simulationer 

upprepade gånger vilket endast tog två dagar. Algoritmen är mer komplex än Decision Tree 

och att anpassa den till den simulationsmiljön som byggts var betydligt svårare. På grund av 

den ökade komplexiteten var en stor del av implementationstiden orsakad av buggar. Även 

långt efter att den första fullt fungerande versionen av Behavior Network var klar kom nya 

buggar till känna allt eftersom experimenten fortlöpte. Algoritmen har större komplexitet 

och är svårare att anpassa och har fler moment vilka kan leda till svårfunna och 

svåråtgärdade buggar. Finjusteringen var relativt effektiv då den kunde skötas obemannad 

men den mycket längre utvecklingstiden gjorde att implementationen av Behavior Network 

tog mycket längre tid än Decision Tree. Finjustering bestod här av att skapa de mål som 

används och att kontrollera att inlärningen ger progressivt bättre resultat. 

5.2 Prestanda analys 
Som beskrivet i Problembeskrivningen mäts Beslutsalgoritmerna av den mängd FPS som 

programmet kan uppnå i de respektive fallen. För att mäta detta finns en FPS räknare 

inbyggt i applikationen. En viktig aspekt för hur FPS värdet varierar är hur många individer 

som är vid liv. Fler individer som är aktiva och skall ta beslut resulterar i att 

beslutsalgoritmen körs fler gånger. Av denna anledning har samtliga FPS mätningar gjorts 

tidigt i programmets körning innan några nya individer har fötts eller några har dött. En 



 

 

annan aspekt är att mätningen beror på hårdvaran den körs på, för att eliminera detta 

problem har samtliga mätningar skett på samma maskin som programmet har utvecklats på. 

Prestandan för maskinen är fyra kärnor med 2.27Gigahertz, 4Gigabyte DDR3 RAM-minne 

med ett ATI Radeon HD5470 med 1gigabyte videominne, applikationen kördes i Microsoft 

Visual Studio 2010 version 10.0.30319.1 i debug-läge.  Det är inte bara beslutsalgoritmen 

som kostar beräkningskraft och därför har mätningar gjorts även utan någon aktiv besluts 

algoritm. När det gäller Behavior Network så finns det skillnader i hur mycket tid algoritmen 

ta att köra beroende på hur många tillstånd den innehåller. Med andra ord om nätverket har 

samlat mycket data då kan det ta mer tid att avläsa den för att ta ett beslut. I gengäld om 

nätverket inte innehåller någon data alls då kommer alla nya tillstånd att läggas till i 

nätverket vilket även det är en mer tidskrävande process. På grund av dessa två fakta så har 

FPS mätningar gjorts för två olika fall gällande Behavior Network, ett när inga data finns i 

nätverket och en där den samlade informationen från flera hundra körningar finns i 

nätverket. Informationen har samlats ifrån samtliga andra experiment och testkörningar, 

både det otränade Behavior Network körningen och ifrån Decision Tree experimenten. 

Resultat kan ses i figur 6 nedan. Varje experiment varar bara så långt det tar att få en stabil 

mätning på FPS. Samtliga beslutsalgoritmer fick 50 mätningar var för att inte introducera 

någon bias. Experimentet ”ingen algoritm” är ämnad som en jämförelse och är helt utan 

beslutsalgoritm, detta utförs genom att aldrig anropa någon av algoritmerna vilket leder till 

att individerna är fast i sitt startbeteende RANDOM_WALK. Standardavvikelsen är ett mått 

på hur mycket de individuella mätningarna skiljer sig från medelvärdet. 

Experiment Antal Körningar FPS Medelvärde FPS Median Standard-

avvikelse 

Ingen Algoritm 50 15,58 16 0,76 

Decision Tree 50 15,82 16 0,59 

Behavior 

Network 

(otränad) 

50 8,94 9 0,47 

Behavior 

Network (tränad) 

50 10,42 10 1,35 

Figur 6 Tabell över effektivitet mätt i Frames Per Second (FPS). 
Olika experiment skiljer sig endast i vilken beslutsalgoritm de använder sig av. 

 

Det som går att avläsa ur figur 6 ovan är att bägge varianterna av Behavior Network är 

mindre effektiv än Decision Tree. Det tränade nätverket är nämnvärt mer effektiv vilket 



 

 

tyder på att det kostar mer beräkningskraft att lägga till nya tillstånd än att avläsa redan 

existerande kunskap. Avläsningarna från Behavior Network varierade betydligt mer för den 

tränade varianten jämfört med den otränade. Detta kan bero på många orsaker men en 

trolig anledning är att det beror på vart i nätverket individerna befinner sig, om det är ett 

tillstånd med få kanter går det snabbare jämfört med tillstånd med fler kanter vilket går 

långsammare. En annan sak som är värd notis är att Decision Tree är en aning mer effektiv 

än experimenten helt utan beslutsalgoritm. Främsta orsaken till detta är att växtätarna Prey 

äter upp växterna Plant vilket gör att det finns färre saker att beräkna och rita ut. I 

experimentet ”ingen algoritm” finns ingen beslutsfattning och därför blir inga växter 

uppätna. En sista notis är att inga av de resultaten i tabellen är i närheten av idealvärdet 60 

FPS, samtliga är under det minimala acceptabla värdet 30 FPS. Anledningen till detta är inte 

beslutsalgoritmerna utan hur krävande själva simulationen är, vilket illustreras av 

experimentet ”ingen algoritm”. 

5.3 Statistisk analys 
Genom att statistiskt observera populationsstorleken för Prey och Predator och jämföra dem 

mellan bägge beslutsalgoritmerna uppnås ett mått för hur bra de bägge algoritmerna är på 

att ta beslut för individernas överlevnad i den artificiella miljön. Experimenten fortlöper 600 

frames vilket är mer än dubbelt så lång tid som det tar för en individ att svälta ihjäl om den 

inte hittar både mat och vatten. Hur väl individer överlever beror till stor del på hur lång tid 

det tar att svälta ihjäl, hur långt de bägge raserna ser jämfört med varandra, deras relativa 

snabbhet med mera. Samtliga av dessa parametrar tilldelas i början av varje experiment ett 

slumpmässigt värde inom ett fördefinierat intervall för att en av beslutsalgoritmerna inte 

skall få en fördel av felaktigt valda parametrar. Synräckvidden varierar mellan noll och tjugo 

procents fördel för antingen Prey eller Predator. Hastigheten varierar mellan en noll och 

sjättedels fördel för en av raserna. Detta kan leda till en slumpmässig bias till en av 

algoritmerna men det stora antalet experiment eliminerar det problemet. Miljön omformas 

slumpmässigt varje experiment men består alltid av 100 växter, 100 stenar och 10 vattenhål. 

Överlevnadsförmågan för Behavior Network beror till stor del på hur mycket tid algoritmen 

haft att samla information och lära sig, därav jämförs både resultatet ifrån inlärningen och 

även statistik ifrån ett tränat nätverk med flera hundra körningars inlärning. I tabellen nedan 

syns resultatet av den statistiska jämförelsen av överlevnadsförmåga mellan de bägge 

beslutsalgoritmerna. 

I samtliga experiment har Predator större genomsnittlig population och längre 

överlevnadstid. Detta beror på att Predator inte har några naturliga fiender och därför inte 

kan dö lika fort. Om Prey tar dåliga beslut och dör fort kommer detta leda till att Predator 

svälter ihjäl på grund av brist på bytesdjur, av denna anledning följer storleken på Predator 

populationen storleken på Prey populationen. 

Genom att jämföra statistiken ifrån Decision Tree experimenten och de som använder sig av 

Behavior Network syns att Decision Tree har bättre överlevnad. Antalet överlevande 



 

 

individer i populationerna är högre i Decision Tree experimentet för båda raserna. Under alla 

hundra körningar av Decision Tree så har inte Predator populationen dött ut en enda gång, 

vilket syns på kolumnen för medeltid för populationens överlevnad. I samma kolumn kan ses 

att Predator i experimentet med tränat Behavior Network inte dog ut under någon körning. 

Ingen av de två Behavior Network experimenten resulterade i lika höga överlevnads siffror. 

Det syns tydligt att det tränade Behavior Network har bättre anpassningsbarhet än det 

otränade. Den genomsnittliga populationen i det otränade är lägre och populationen har 

dött ut i flera fall vilket syns på medellivslängden. Som nämnt ovan överlevde predator 

populationen i det den tränade varianten samtliga körningar av experimentet. 

Experiment Antal 

Experiment 

Antal individer 

från start 

Medel antal 

Individer vid slut 

Experiment 

längd 

Medel tid för 

populationens 

överlevnad 

Prey Decision Tree 100 10 6,21 60 59,5 

Predator Decision Tree 100 10 9,8 60 60 

Prey Behavior Network (från 

träning) 

100 10 2,53 60 58,07 

Predator Behavior Network 

(från träning) 

100 10 3,01 60 58,19 

Prey Behavior Network 

(färdig  tränat) 

100 10 3,45 60 59,07 

Predator Behavior Network 

(färdig tränat) 

100 10 6,65 60 60 

Figur 7 Tabell över överlevnadsstatistik. 
Prey och Predator ifrån samma experiment är uppställda på egna rader på grund av 

läsbarhet. 
I figur 7 ovan är skillnaden mellan olika experiment är endast vilken beslutsalgoritm de 

använder. Medel antal individer vid slut indikerar medelvärdet av hur många levande 

individer av respektive ras finns när experimentet terminernas. Tid anges i spelvärlds 

sekunder. Medeltid för populationens överlevnad visar medelvärdet av hur lång tid det tar 

innan samtliga individer i populationen dör. 



 

 

6 Slutsatser 
Målet med detta verk var att undersöka vilken beslutsalgoritm som är mest lämpad att 

använda för att styra ett artificiellt ekosystem i ett actionrollspel. Baserat på denna 

frågeställning valdes två kandidater ut, en dynamisk algoritm som använder maskin inlärning 

och en statisk reaktiv algoritm som saknar inlärning och endast tar beslut baserat på det 

nuvarande tillståndet. Den dynamiska är Behavior Network och den statiska är Decision 

Tree. Dessa jämfördes efter tre olika aspekter som är viktiga för frågeställningen och som 

beskrivs i kapitel 3 problemformulering: flexibilitet, effektivitet och anpassningsbarhet. För 

att kunna jämföra dem har en applikation konstruerats och flera experiment har utförts med 

de bägge beslutsalgoritmerna som enda skillnad. 

6.1 Resultatsammanfattning 
Algoritmernas flexibilitet jämfördes genom att se tiden det tog att implementera och 

finjustera dem till problemet. Decision Tree tog mycket kortare tid att implementera men 

lång tid att finjustera för att fungera väl till problemet. Behavior network tog extremt lång 

tid att implementera. Finjustering av Behavior Network sköttes automatiskt genom 

maskininlärning och gick relativt fort. Den sammanlagda tiden av både implementation och 

finjustering för Decision Tree var betydligt kortare än Behavior Network trots att 

anpassningen gick fort. Bägge algoritmerna är flexibla då de gick att implementera och 

anpassa till problemet med fullt fungerande resultat. 

Effektivitet mättes i form av FPS, eftersom detta är ett mått som till stor grad beror på 

hårdvaran som applikationen körs på har samtliga experiment utförts på samma maskin. En 

faktor som blev uppenbar under experimenten var att det inte enbart är beslutsalgoritmerna 

som sänker programmets effektivitet utan till betydligt större del hade simulationen en 

begränsande effekt på applikationens FPS. Ingen av experimenten resulterade i en FPS i 

närheten av den ideala siffran 60. Även när experimentet kördes utan beslutsalgoritm 

resulterade det i en FPS under 25 vilket var minimikravet. Resultat kunde ändå utläsas som 

var tydliga nog för jämförelsen, Decision Tree är den mest effektiva algoritmen, kostnaden i 

FPS är helt negligerbar. 

Det sista kriteriet för jämförelsen är anpassningsbarhet och det mäts i form av individernas 

överlevnad. 100 upprepade körningar av respektive besluts algoritm med varierande 

förutsättningar i varje körning utfördes för att se att anpassningsbarheten testades väl. 

Statistik fördes över både hur stora populationerna var vid experimentets slut och hur lång 

tid populationerna överlevde i de fall där de dog ut. Den algoritm som fick bäst överlevnad 

var Decision Tree, den fick Predator populationen att överleva hela tiden i samtliga och Prey 

populationen var i genomsnitt större än i Behavior Network. Predator populationen i 

Behavior Network överlevde samtliga av experimenten men då antalet överlevande individer 

var lägre är den inte lika bra i jämförelse med Decision Tree. Detta gäller endast för 

experimentet som sådant, om simulationen hade fortlöpt hade den låga populationen av 

Prey i Behavior Network experimentet gjort att Predator hade svultit ihjäl. 



 

 

Tillsammans betyder detta att Decision Tree är den mest lämpade enligt samtliga mätningar. 

Viss tvetydighet i resultaten ifrån anpassbarheten antyder att under andra omständigheter 

kan Behavior Network vara bättre men inga av experimenten som täcks av detta verk visade 

att den var överlägsen. Bättre effektivitet och flexibilitet samt godkänd anpassningsbarhet 

gör att Decision Trees är väl lämpad för att hantera artificiella ekosystem i spel. 

6.2 Diskussion 
Att välja rätt algoritm till rätt uppgift är en vital del av varje produktion och detta verk kan 

tjäna som en vägledning för detta syfte.  

Resultatet pekar på att Decision Tree är den mer lämpade algoritmen men detta är endast 

sant för de krav som ställts samt de förutsättningar som gäller för de experiment som 

utförts. Skillnader i simulationen eller skillnader i krav kan ge en annan bild. I ett mer 

finslipat system kan prestanda kostnaden av att välja Behavior Network utvägas av dess 

andra kvalitéer. Om personen som skall finslipa den artificiella intelligensen bara vet vilka 

mål som skall uppnås men inte vet vilka specifika val som bäst uppnår dem är det troligt att 

ett Behavior Network som har tränats länge kan prestera bättre än en handgjort Decision 

Tree. Behavior Network kan potentiellt spara tid i större produktioner, genom att 

implementera ett Behavior Network på ett generellt sätt går det att dra nytta av den snabba 

finjusteringen och använda nätverk i olika situationer. 

En produktion som har stor tidspress eller som kräver förutsägbara resultat bör snarare 

fokusera på en algoritm som Decision Tree, då denna går fort att implementera och 

utvecklaren har god detaljkontroll över det slutgiltiga beteendet. Decision Tree kan sägas 

vara förenad med en mindre risk, det är en mindre investering tidsmässigt att implementera 

den och det är större chans att slutresultatet är det förväntade. Vid implementationen av 

Behavior Network i detta projekt fanns en risk att all tid som gått åt till att implementera den 

skulle resultera i en algoritm som inte gör sitt jobb. 

Om ett ekosystem skulle implementeras för att användas som en artificiell intelligens i ett 

spel skulle Decision Tree vara den mest lämpade beslutsalgoritmen. För att inte behöva 

simulera samtliga individer på detta sätt i en hel värld skulle visst tillägg till algoritmen vara 

bra att göra bakom kulisserna vara användbart. En möjlighet skulle vara att använda 

Decision Tree för de individer som spelaren ser för tillfället och använda en annan mer 

grovkornig teknik för de som spelaren inte ser. 

Om projektet skulle upprepas med den kunskap och erfarenhet som jag erhållit under 

arbetets gång skulle ett antal förändringar vara på plats. Projektets omfattning är mycket 

ambitiöst men som resultat av tidsbegränsningen så kan inte alla delar genomföras så väl 

som vore lämpligt, specifikt så gick för mycket tid åt till att skapa simulationen och för lite tid 

blev över till att utföra experiment. Om en mer normal tillämpning för actionrollspel hade 

valts istället för ett artificiellt ekosystem så hade omfattningen blivit mer lämplig för 

projektets längd. Mer omfattande experiment hade gett mer pålitligt resultat och mer 



 

 

statistiskt underlag, hur lång tid ett experiment körs bör ökas och det hade varit lämpligt att 

experimenten körs fler gånger.  

6.3 Framtida arbete 
Att expandera på detta verk går att göra i en mängd olika sätt. Som nämnt ovan kan 

skillnader i resultatet för jämförelsen uppkomma om jämförelse kriterierna var annorlunda. 

Exempelvis om en jämförelse skulle göras med en grupp användare som fick granska 

resultatet och subjektivt bestämma vilket beteende som är mest trovärdigt eller 

underhållande. En annan möjlighet är att ställa upp olika scenarion, inte bara ett ekosystem 

utan många olika scenarion som kan förekomma i ett spel. Exempel på sådana scenarion kan 

vara: en jakt-scen, ett tävlingsmoment och en situation som kräver samarbete, för att nämna 

ett fåtal. Genom att jämföra algoritmerna för så vitt skilda tillämpningsområden för artificiell 

intelligens skulle nya resultat kunna påvisas. 

Utöver att använda nya kriterier kan även arbetet utökas genom att ändra omfattningen på 

studien. Genom att analysera algoritmens anpassning till längre experiment, att studera vilka 

förändringar som måste göras för att populationen skall bli garanterat hållbar. Simpla 

lösningar finns men ett ytterligare krav för ett sådant experiment skulle kunna vara att de 

metoder som tillämpas skall vara så osynliga för användare som möjligt, användaren skall 

fortfarande få intrycket av att det är djurens intelligenta beteende som gör att de överlever. 

En annan relaterad studie skulle kunna vara hur väl algoritmerna hanterar interaktionen 

med en eller flera spelare. Vilka anpassningar måste göras för att systemet skall vara så 

robust för spelarinteraktion som möjligt. Som nämnt i diskussionskapitlet skulle en faktiskt 

implementation i ett spel troligen kräva att en eller flera andra AI tekniker hanterar de 

individer som inte visas för tillfället. Vilka tekniker som skulle lämpa sig för detta skulle vara 

ett perfekt upplägg för vidare studier.  

En annan vinkel på ytterligare arbete i relation till detta verk skulle vara att fördjupa 

simulations-delen i denna förening av simulation och spelutveckling. Att simulera djurens 

beteenden i större detalj, att även en göra mer detaljerad simulation av växterna och deras 

interaktion med omgivningen, djuren och eventuellt med spelare. En mer avancerad 

omgivning skulle kunna resultera i mer sofistikerade beteenden. Tillägg som höjdskillnader, 

ljus och ljud simulationer skulle kunna ge större liv och djup till de möjligheter som finns här. 

Om mer forskning skulle utföras inom detta område skulle det kunna öppna ögonen för 

spelutvecklare och bana väg för mer levande spel. Mer intelligenta datorkontrollerade 

individer leder till mer sinnes-stimulerande spelupplevelser. Om fältet utvecklat tillräckligt 

väl finns även möjligheter för nya typer eller subgenrer av spel. 
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