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Sammanfattning 
För att åstadkomma samarbete mellan agenter i dataspel har utvecklare under lång 
tid använt sig av traditionella AI-tekniker såsom skriptning och tillståndsmaskiner. 
Dessa tekniker har dock ett flertal problem som gör att alternativa tekniker där 
samarbete istället evolveras fram blir intressanta att studera. I detta arbete har 
effekterna av egenskaperna begränsade synfält, brusig indata samt hinder på 
evolution av samarbete med en sådan teknik, Multi-Component ESP, utvärderats.  

En experimentmiljö utvecklades baserad på samarbetsproblemet CMOMMT. I denna 
miljö utfördes sedan fem olika experiment där respektive egenskap först testades 
enskilt och sedan alla tre i kombination. Resultaten av dessa visade att ingen av 
egenskaperna enskilt har någon effekt men däremot att kombinationen av alla 
egenskaper har en stark negativ effekt på evolutionen. Eventuella framtida 
inriktningar inkluderar att undersöka vilken kombination av två egenskaper som 
bidragit mest till detta resultat samt hur egenskapernas effekter kan variera mellan 
olika problemdomäner. 
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1 Introduktion 
Ett vanligt scenario i många av dagens dataspel är att en spelare måste samarbeta 
tillsammans med en eller flera NPCs (non-player characters) för att uppnå ett gemensamt 
mål. Detta gäller många actionspel där spelaren ofta har en medhjälpare med sig men är 
kanske tydligast inom lagsportsspel. I de flesta spel finns det också någon form av motstånd 
bestående av ett flertal NPCs och som tillsammans arbetar för att få spelaren att misslyckas 
med sitt mål. I båda dessa fall krävs en AI som kan samarbeta på ett koordinerat och effektivt 
sätt, antingen tillsammans med eller utan en mänsklig spelare. 

Med traditionella AI tekniker, som fortfarande används i stor utsträckning i spel idag, är det 
svårt för utvecklare att uppnå bra samarbetsbeteenden för alla möjliga situationer. Samtidigt 
lider dessa tekniker av stora problem såsom förutsägbarhet och oförmåga att anpassa sig när 
nya situationer uppstår. Av dessa anledningar är det intressant att titta på alternativa 
metoder såsom maskinlärningstekniker då dessa bland annat kan förse agenter med 
förmågan att lära från misstag. En sådan adaptiv AI kan potentiellt ge bättre och mer 
utmanande samarbete samtidigt som utvecklingstiden minskas då samarbetsbeteenden inte 
längre behöver kodas manuellt. Rawal, Rajagopalan och Miikkulainen (2010) har utvecklat 
en teknik kallad Multi-Component ESP som genom maskinlärning evolverar fram 
samarbetande lag av agenter. Denna teknik har i tidigare arbeten endast utvärderats i öppna 
miljöer utan hinder och där agenter haft perfekt information om motståndares positioner 
vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser om hur tekniken lämpar sig i mer 
realistiska sammanhang, däribland spel.  

Detta arbete har därför syftat till att utvärdera effekterna av tre vanliga egenskaper hos 
realistiska miljöer, begränsade synfält, brusig indata samt hinder, på evolution av samarbete 
med Multi-Component ESP. Arbetet har varit indelat i två delsteg varav det första gick ut på 
att implementera en experimentmiljö där ett lag av agenter kunde evolveras fram genom 
Multi-Component ESP och där agenternas förmåga att samarbeta kunde mätas. För att 
uppnå detta utvecklades en applikation baserat på problemet Cooperative Multi-Robot 
Observation of Multiple Moving Targets (CMOMMT)(Parker, 2002). I detta problem ska ett 
lag av robotar, via sensorer som har 360◦ synfält och begränsad räckvidd, observera ett antal 
targets. Målet för laget är att maximera antalet targets som i genomsnitt har observerats i 
varje tidssteg under hela spelomgångens längd. Eftersom CMOMMT är ett ingående 
kooperativt problem så är mätningar av lagets prestation, representerat av fitnessvärden, 
också ett sätt att mäta hur väl laget samarbetar.  

Det andra delsteget av arbetet syftade till att utföra fem uppsättningar experiment i 
experimentmiljön från delsteg 1. I tre av dessa testades egenskaperna begränsade synfält, 
brusig indata och hinder var för sig så att effekten av varje enskild egenskap, utan inflytande 
från övriga egenskaper, kunde mätas. Därefter applicerades de alla på miljön samtidigt i ett 
fjärde experiment. Fitnessvärden från dessa experiment sammanställdes sedan till 
fitnesskurvor och jämfördes med kurvor från ett femte experiment där inga av egenskaperna 
hade använts. På så sätt visades skillnader i resultat före och efter respektive egenskap eller 
kombination av egenskaper hade introducerats i miljön och därmed också effekten som dessa 
hade på evolutionen av samarbete. 
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2 Bakgrund 
För att skapa intelligenta agenter i dataspel har utvecklare under lång tid använt sig av 
traditionella AI-tekniker såsom skriptning och tillståndsmaskiner då dessa tekniker är enkla 
att både förstå och implementera (Sweetser & Wiles, 2002). Doherty och O’Riordan (2007a) 
menar dock att denna typ av tekniker ger förutsägbara och orealistiska beteenden vilket inte 
är önskvärt i moderna dataspel då det reducerar spelens spelbarhet. Samtidigt är många spel 
idag, inte minst sportspel och strategispel, lagbaserade och kräver därmed att agenter kan 
samarbeta. Exempelvis behöver agenter i ett fotbollsspel kunna passa bollen till sina 
medspelare och genom framspelningar ta sig närmare motståndarnas mål. De behöver även 
kunna positionera sig, göra sig passningsbara och undvika att försöka ta emot passningar 
som är avsedda för andra medspelare. Med de traditionella AI-teknikerna är det dock svårt 
för utvecklare att uppnå ett samarbete som är koordinerat och effektivt (Doherty & 
O’Riordan, 2007a; Rawal m.fl., 2010). I en översikt om samarbetande AI i spel skriver McGee 
och Abraham (2010) att det finns ett växande intresse och behov av förbättringar inom 
området. De nämner också att det jämfört med andra inriktningar inom AI gjorts relativt lite 
forskning om just samarbetande AI.  

Ett alternativ till de traditionella AI-teknikerna är maskinlärningstekniker, till exempel 
artificiella neurala nätverk och genetiska algoritmer. Med dessa tekniker är det möjligt att 
förse agenter med adaptiva beteenden, d.v.s. förmågan att lära från misstag och anpassa sig 
till nya situationer (Bakkes, Spronch & Postma, 2004). På så sätt kan problemen med 
förutsägbarhet och realism undvikas. Bakkes, m.fl. (2004) menar att adaptiva beteenden 
även kan användas för att uppnå bättre och mer utmanande AI-samarbete i lagbaserade spel.  

I detta arbete har en teknik baserad på maskinlärning använts för att uppnå samarbete 
mellan agenter. Följande två sektioner kommer därför att ägnas åt att ge läsaren en 
introduktion till de maskinlärningstekniker som är relevanta för detta arbete och som behövs 
för att förstå övriga delar av rapporten. I sektion 2.1 ges en beskrivning av artificiella neurala 
nätverk och i sektion 2.2 introduceras genetiska algoritmer. Därefter i sektion 2.3 ges en 
översiktlig beskrivning av tidigare arbeten som haft liknande fokus som detta arbete. 

2.1 Artificiella Neurala Nätverk 
Trots att moderna datorer enkelt överträffar den mänskliga hjärnan i att utföra numeriska 
beräkningar har hjärnan många önskvärda egenskaper som inte finns i dagens datorer, 
däribland förmågan att lära, generalisera och anpassa sig (Jain, Mao & Mahiuddin, 1996). 
Dessa förmågor har inspirerat skapandet av tekniker som artificiella neurala nätverk (ANN). 
ANN bygger på en starkt förenklad modell av hjärnan och består av ett stort antal enkla 
processerande enheter, kallade artificiella neuroner, samt kopplingar mellan dessa. Jain m.fl. 
(1996) skriver att en artificiell neuron tar emot inputsignaler och beräknar en viktad summa 
utifrån dessa (se Figur 1). Vidare skriver de att denna summa går igenom en 
aktiveringsfunktion som bestämmer neuronens output. Den vanligaste typen av 

aktiveringsfunktion är enligt dem sigmoidfunktionen 𝑔(𝑥) =  1
1+ 𝑒−𝛽𝑥

 som ger en S-formad 

kurva och där β bestämmer denna kurvas lutning. Alternativt kan även tröskelfunktioner, 
styckvis linjära funktioner samt gaussiska funktioner användas (Jain m.fl., 1996). 
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Figur 1 Artificiell neuron (efter Jain m.fl., 1996, s. 34) 

Ett ANN kan enligt Jain, m.fl. (1996) ses som en viktad digraf där noder representeras av 
artificiella neuroner och där kanter är kopplingar mellan neuroners inputs och outputs. 
Beroende på hur neuronerna är sammankopplade kan nätverk av olika arkitekturer skapas. 
Jain, m.fl. (1996) skriver att dessa arkitekturer kan delas in i två kategorier där de antingen 
är rekurrenta eller av typen feedforward. Rekurrenta nätverk karaktäriseras av att de 
innehåller kopplingar till föregående neuroner medan feedforward-nätverk endast skickar 
information framåt genom nätverket. Feedforward-nätverk är den enklare av dessa typer och 
består vanligtvis av ett flertal lager av neuroner. Första och sista lagret kallas inputlager 
respektive outputlager och mellan dessa kan även så kallade gömda lager finnas. Kopplingar 
finns mellan varje lager och gör att informationen från ett lager skickas till närmast följande 
lager. Figur 2 illustrerar denna nätverksarkitektur. 

 

Figur 2 Neuralt nätverk med feedforward-arkitektur 

ANNs kan bland annat användas för mönsterklassificering, funktionsapproximering och 
optimering (Jain m.fl., 1996). Inom spel kan de bland annat användas för att styra agenter 
utifrån sensordata. Innan ett nätverk kan utföra sådana funktioner behöver det dock tränas. 
Detta görs genom att vikterna i nätverket ändras i en iterativ process med hjälp av en 
träningsalgoritm (Jain m.fl., 1996). Vilka träningsalgoritmer som kan användas beror på 
nätverkets arkitektur. Jain, m.fl. (1996) skriver att träningsalgoritmer antingen kan vara 
övervakade, oövervakade eller en kombination av båda. De skriver också att övervakade 
algoritmer använder sig av exempel på korrekt outputdata givet en viss input. Dessa exempel 
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presenteras för nätverket varefter vikterna kan justeras för att komma närmare den önskade 
utdatan. Oövervakade algoritmer däremot använder inte exempel utan hittar underliggande 
strukturer i data och organiserar datan utifrån dessa (Jain m.fl., 1996).  

2.2 Genetiska Algoritmer 
Precis som artificiella neurala nätverk inspirerades av hjärnan så inspirerades genetiska 
algoritmer (GA) av biologisk evolution (Whitley, 1994). Dessa algoritmer använder sig enligt 
Whitley (1994) av kromosomliknande datastrukturer för att representera potentiella 
lösningar till ett problem. Dessa datastrukturer, eller genetiska koder, består typiskt av en 
serie binära tal (se Figur 3) men kan även använda andra typer av värden, till exempel flyttal. 
Whitley (1994) skriver att genetiska algoritmer inleds med en population av vanligtvis 
slumpmässigt genererade lösningar. Vidare skriver han att varje lösning sedan utvärderas 
utifrån sin förmåga att lösa det givna problemet och tilldelas ett fitnessvärde. Detta värde ges 
av en fitnessfunktion och är vanligtvis proportionerligt mot lösningens sannolikhet att få 
reproducera (Whitley, 1994). Bättre lösningar har alltså större chanser än sämre lösningar att 
bli valda som föräldrar och därmed bidra med genetiskt material till nästa generation.   

 

Figur 3 Individer i en population representeras av en genetisk kod 

Processen att välja ut föräldrar utifrån en population av lösningar med tilldelade 
fitnessvärden kallas selektion och det finns enligt Whitley (1994) ett flertal metoder för att 
göra detta. Den enklaste av dessa kallas roulettehjulsselektion och kan precis som namnet 
antyder liknas vid ett roulettehjul och där varje lösning får en egen ficka vars storlek är 
proportionell mot lösningens fitness (se Figur 4). Genom att ”snurra” hjulet kan sedan ett 
godtyckligt antal lösningar väljas ut som tillsammans utgör grunden för nästa generation. En 
annan vanlig metod som finns är turneringsselektion som bygger på att ett antal individer 
väljs ut slumpmässigt ur populationen för att delta i en turnering. Den individ bland de 
utvalda som har högst fitness vinner denna turnering och blir därmed utvald som förälder till 
nästkommande generation. Denna process upprepas sedan till dess att tillräckligt många 
föräldrar valts ut. 
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Figur 4 Illustration av roulettehjulsselektion 

Nya individer till nästa generation skapas sedan genom att två föräldrars genetiska koder 
rekombineras. Whitley (1994) skriver att föräldrar paras ihop slumpmässigt och därefter har 
en sannolikhet 𝑝𝑐 att få deras genetiska koder rekombinerade. Rekombinationen sker sedan 
genom någon form av överkorsningsoperator, till exempel tvåpunktsöverkorsning. I denna 
typ av överkorsning väljs två slumpmässiga positioner på kromosomerna ut varefter 
avkomman får sin genetiska kod mellan dessa två positioner kopierad från ena föräldern och 
övriga positioner från den andra (Whitley, 1994). Figur 5 illustrerar detta. 

 

Figur 5 Exempel på tvåpunktsöverkorsning 

För att införa ytterligare förändring i den nya generationen kan även en mutationsoperator 
användas. Whitley (1994) menar att mutation appliceras med en låg sannolikhet 𝑝𝑚 på alla 
gener i populationen och att det för binära gener kan innebära att ettor byts ut mot nollor och 
vice versa (se Figur 6). För genetiska koder bestående av flyttal finns flera möjliga 
mutationsoperatorer, bland annat slumpmässig generering av ett nytt värde och liten 
slumpmässig förändring av det tidigare värdet. 

 

Figur 6 Exempel på mutation 

Genetiska algoritmer kan användas för att hitta bra lösningar till problem med stora, och i 
många fall multidimensionella, sökrymder där naiva sökalgoritmer såsom slumpmässig 
sökning är tidsmässigt opraktiska (Whitley, 1996). Bland annat används de tillsammans med 
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ANNs för att hitta bra uppsättningar vikter till neurala nätverk. Även om genetiska 
algoritmer inte garanterat hittar en optimal lösning till ett problem så kan i många fall 
tillräckligt bra lösningar hittas.   

2.3 Tidigare arbeten 

2.3.1 Evolving Agent-Based Team Tactics for Combative Computer Games 
Doherty och O’Riordan har gjort ett flertal arbeten där de använt sig av genetisk 
programmering för att utveckla ett samarbetande lag agenter i spelmotorn Raven (Doherty & 
O’Riordan, 2006a; 2006b; 2007a; 2007b; 2008; 2009). Deras teknik evolverar fram ett 
beslutsträd som styr ett helt lag och där varje enskild agents beteende existerar som ett 
subträd till detta. Deras första arbete (Doherty & O’Riordan, 2006a) fokuserade på att 
utveckla ett lag av agenter som ställdes mot ett motståndarlag bestående av agenter med 
Ravens inbyggda AI. I detta fall visade sig uppgiften vara relativt svår och den bästa 
lösningen lyckades bara spela oavgjort mot den inbyggda AIn. Efterföljande arbeten använde 
därför istället en ensam men starkare motståndare vilket visade sig underlätta utvecklingen 
av samarbetsbeteenden.  

I ett av dessa arbeten (Doherty & O’Riordan, 2007b) utforskades miljöns svårighetsgrad 
genom att variera synfältens storlek för agenterna. Svårare miljöer gav i detta fall mycket 
sämre resultat än de enklare och hade alltså en stark inverkan på agenternas förmåga att 
utveckla samarbetsbeteenden. I ett senare arbete (Doherty & O’Riordan, 2008) 
implementerades också möjligheten för agenterna att kommunicera inom laget och påverkan 
av detta utvärderades. Resultaten visade på att kommunikation förbättrar lagets prestation i 
alla fall förutom de när agenterna har väldigt stora synfält och därmed inte behöver 
kommunicera med andra agenter för att få reda på vart på en karta föremål kan hittas. 

2.3.2 Evolving Cooperative Strategies for UAV Teams 
Richards, Whitley och Beveridge (2005) har använt sig av genetisk programmering för att 
utveckla ett lag av samarbetande UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) för sökuppdrag. 
Lösningar representerades i form av beslutsträd för att avgöra önskad flygriktning utifrån 
information från omgivningen. För att testa tekniken användes en simulerad 2D-miljö där 
uppdraget var att så snabbt som möjligt söka av ett fördefinierat område. Tre olika 
svårighetsgrader användes där bland annat en slumpmässigt positionerad fiende samt ett 
förbjudet område introducerades i de svårare uppdragen. Om en UAV kom i närheten av 
fienden eller hamnade innanför det förbjudna området förstördes den direkt.  

Resultatet efter en tids evolution var beteenden som verkade samarbetande. Laget lärde sig 
bland annat att sprida ut sig för att snabbare söka igenom området och kunde även hantera 
förändringar av startpositioner. Detta trots att konstanta startparametrar använts under 
evolutionen. I uppdraget med en fiende så lärde sig laget att, så fort fienden upptäckts, ändra 
flygrutter och på så sätt undvika denna fiende. En slutsats av detta arbete var att denna 
teknik evolverade fram tillräckligt nära optimala beteenden för att kunna matchas mot andra 
tekniker inom området. 

2.3.3 TEAM: The Team-Oriented Evolutionary Adaptability Mechanism 
Bakkes, m.fl. (2004) utvecklade tekniken Tactical Evolutionary Adaptability Mechanism 
(TEAM) för att utveckla ett lag av agenter till Quake IIIs spelläge capture the flag. Denna 
teknik använde sig av en centraliserad kontrollmekanism som styrde laget för att på så sätt 
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kunna applicera evolution på hela lagets beteende. Spelläget delades in i fyra finita tillstånd, 
ett där båda flaggorna var stulna, två när en av flaggorna stulits och ett när ingen flagga var 
stulen. I varje tillstånd användes en separat instans av TEAM för att kunna evolvera fram 
olika beteenden i olika tillstånd av spelet. Lagets beteenden utvärderades först efter ett antal 
tillståndstransitioner för att undvika beteenden med alltför kortsiktiga mål. Tekniken 
testades sedan genom att ett lag styrt av TEAM fick tävla mot Quake IIIs inbyggda AI. 
Resultatet av detta visade på en snabb utveckling och TEAM-agenterna kunde relativt enkelt 
dominera Quake IIIs inbyggda AI genom att utveckla så kallade ”rush”-taktiker där ett lag 
snabbt försöker få en offensiv dominans över kartan. 

2.3.4 Constructing Competitive and Cooperative Agent Behaviour Using 
Coevolution 

Rawal, m.fl. (2010) utforskade i ett arbete möjligheten att studera kooperativ och 
konkurrensbaserad samevolution samtidigt. Denna typ av samevolution är vanlig i naturen 
och innebär att arter utvecklar samarbetsbeteenden för att övervinna sina motståndare. Ett 
exempel på detta är djur som jagar i flock för att lättare fånga byten. Arbetet ledde till 
utvecklandet av tekniken Multi-Component ESP. 

Multi-Component ESP grundar sig i tekniken Enforced Subpopulations (ESP) (Gomez & 
Miikkulainen, 1997) som innebär att varje gömd neuron i ett neuralt nätverk evolveras fram i 
en separat subpopulation och där hela nätverkets fitness delas lika mellan de olika 
subpopulationerna. Denna typ av uppdelning snabbar upp evolutionen då den delar upp ett 
svårt problem i enklare delproblem som kan lösas parallellt (Rawal m.fl., 2010).  

Yong och Miikkulainen (2009) utökade denna teknik till Multi-Agent ESP genom att 
applicera ESP på ett flertal samarbetande agenter. Varje agent i deras arbete fick ett eget 
neuralt nätverk som evolverades med hjälp av ESP. Rawal, m.fl. (2010) visade dock att denna 
teknik inte resulterade i en kapprustning i en domän med samtidig kooperativ och 
konkurrensbaserad samevolution. De utvecklade därför tekniken Multi-Component ESP där 
varje agent ges ett separat feedforward-nätverk för varje motståndare. Nätverken utvecklades 
fortfarande med ESP men uppdelningen gjorde att varje nätverk bara behövde fokusera på en 
enda motståndare istället för flera som i tidigare arbeten. Varje nätverk gav som output ett 
värde för varje möjlig riktning att gå i. Dessa värden summerades sedan och agenten rörde 
sig i den riktningen med högst totala värde. Likt fitnessfördelningen med ESP delades också 
en agents totala fitness lika mellan alla nätverken inom agenten. I Figur 7 illustreras denna 
arkitektur samt fitnessfördelningen mellan dess komponenter. 
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Figur 7 Illustration av Multi-Component ESP (efter Rawal m.fl., 2010,  s. 110) 

För att testa denna teknik användes problemdomänen Predator-Prey där ett lag bestående av 
rovdjur ska försöka fånga ett lag av byten. En rutnätsbaserad toroidal miljö i 2D användes 
där agenter kunde röra sig i fyra riktningar och ett byte ansågs vara fångat om ett rovdjur 
hamnade på samma ruta som bytet. Då båda arterna bara kunde röra sig en ruta åt gången 
var rovdjur tvungna att samarbeta för att kunna fånga ett byte. Till en början användes ett lag 
av tre rovdjur och endast ett byte men i senare experiment användes också två byten.  

Resultaten av experimenten visade att en kapprustning kunde upprätthållas där båda arterna 
utvecklade mer och mer komplexa samarbetsbeteenden för att kontra den andra artens 
strategier. Bland annat lärde sig rovdjuren att dela in sig i roller där två rovdjur blockerade 
vägen för bytet samtidigt som en tredje attackerade. Som svar på detta lärde sig bytet att 
vänta in det attackerande rovdjuret och i sista stund fly. I de fall när två byten användes så 
tilldelades rovdjuren extra fitness om de lyckades fånga båda på samma gång. Detta ledde till 
att rovdjuren lärde sig att driva och samla ihop bytena så att de kunde fångas tillsammans. 

I ett efterföljande arbete (Rajagopalan, Rawal, Miikkulainen, Wiseman & Holekamp, 2011) 
utforskades bland annat hur kommunikation mellan agenter påverkade utvecklingen av 
samarbetsbeteenden. Kommunikation innebar i detta fall att agenter fick direkt tillgång till 
de andra agenternas position istället för att behöva använda stigmergi, d.v.s. kommunikation 
som sker genom att påverka och läsa av miljön. De nya experimenten gjordes i samma miljö 
som tidigare och visade att kommunikation har en positiv inverkan på evolutionen av 
samarbete. 
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3 Problemformulering  
Detta arbete har syftat till att utvärdera effekterna av begränsade synfält, brusig indata samt 
hinder på evolution av samarbete med Multi-Component ESP. Målet med detta har varit att 
bidra till en bättre förståelse för hur realistiska miljöer, likt de som kan hittas i spel och 
verkliga sammanhang, kan påverka evolutionen av samarbete.  

Det växande behovet av förbättringar inom samarbetande AI samt fördelarna som en adaptiv 
AI kan tillföra samarbetet (se sektion 2) gör att tekniker som Multi-Component ESP blir 
intressanta att studera. Då de potentiella användningsområdena för dessa tekniker framför 
allt ligger inom spel och verkliga applikationer där miljöerna ofta är mer realistiska än i 
experimentella sammanhang är det också av intresse att undersöka vilka skillnader och 
svårigheter som sådana miljöer kan medföra. Detta kan liknas vid arbeten av Doherty och 
O’Riordan som bland annat har studerat effekten av olika stora synfält på agenters förmåga 
att evolvera fram samarbete (Doherty & O’Riordan, 2007b). Likheter finns även med 
Rajagopalan, m.fl. (2011) som bland annat utvärderade effekterna av kommunikation och 
delad fitness. 

I de tidigare arbeten som behandlat Multi-Component ESP (Rawal m.fl., 2010; Rajagopalan 
m.fl., 2011) var miljöerna som användes öppna utan några former av hinder samtidigt som 
agenter gavs perfekt information om motståndares positioner. Detta är dock sällan fallet i 
verkligare sammanhang och även om till synes goda resultat har kunnat uppnås med Multi-
Component ESP i dessa enklare miljöer så behöver det inte nödvändigtvis reflektera 
teknikens potential för användning i exempelvis spel. Detta tydliggörs också av resultat från 
Doherty och O’Riordan (2007b) som visade att evolutionen av samarbete kan påverkas starkt 
om agenters synfält minskas (se sektion 2.3.1). För att bättre förstå hur experimentella 
resultat kan relatera till verkliga applikationer behövs således mer kunskap om vilka effekter 
som egenskaper hos realistiska miljöer kan ha på evolutionen. I detta arbete har effekterna av 
egenskaperna begränsade synfält, brusig indata samt hinder valts att studeras eftersom dessa 
egenskaper är bland de vanligaste som kan tillkomma i just realistiska sammanhang.  

I det här arbetet har både de enskilda samt de kombinerade effekterna som dessa tre 
egenskaper har på evolutionen av samarbete utvärderats. Anledningen till detta är att det är 
ovanligt att miljöer i verkliga sammanhang eller i spel enbart har en av dessa egenskaper. I 
spel finns exempelvis ofta både hinder och begränsade synfält och i verkliga sammanhang är 
utöver dessa även brusig indata en mycket vanlig faktor. För att förstå hur en ökad realism 
kan påverka evolutionen behöver således effekten av kombinationer av egenskaper 
utvärderas. Samtidigt är det intressant att undersöka hur mycket varje enskild egenskap 
påverkar resultaten samt vilka eventuella samband som finns mellan egenskapers enskilda 
och kombinerade effekt.  

Totalt har fem olika uppsättningar experiment genomförts. I dessa experiment evolverades 
samarbete fram i en miljö där de olika egenskaperna begränsade synfält, brusig indata och 
hinder kunde appliceras. Tre av experimenten testade respektive egenskap enskilt medan ett 
fjärde använde alla tre i kombination samtidigt. I hänsyn till arbetets tidsramar utvärderades 
inte effekterna av de möjliga kombinationerna av två egenskaper som finns utan istället 
avgränsades arbetet vid de fyra scenarion som redan nämnts. För att kunna avgöra vilken 
inverkan egenskaperna hade på resultaten utfördes även ett ytterligare experiment där inga 
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av egenskaperna användes. På så sätt kunde resultaten av evolutionerna före och efter 
introducering av respektive egenskap eller kombination av alla tre egenskaper jämföras.  

För att möjliggöra mätning av samarbetet användes i det här fallet problemdomänen 
Cooperative Multi-Robot Observation of Multiple Moving Targets (CMOMMT) (Parker, 
2002). CMOMMT är ett känt samarbetsproblem inom multi-robot system som går ut på att 
ett lag agenter ska leta upp och maximera antalet rörliga targets som observeras av 
åtminstone en agent under varje tidssteg. I likhet med Predator-Prey domänen är detta 
problem ingående kooperativt (eng. inherently cooperative) vilket innebär att värdet av varje 
agents handlingar beror på de övriga agenterna inom lagets samtidiga handlingar (Parker, 
2002). Problemet kan enligt Parker (2002) därför inte delas upp i enskilda arbetsuppgifter 
utan lagets framgång beror på dess kombinerade handlingar. Denna typ av domän är således 
mycket lämplig för att studera samarbete då mätningar av lagets prestation också reflekterar 
lagets förmåga att samarbeta. Användning av dessa typer av domäner för mätning av 
samarbete kan bland annat ses i arbeten av Rajagopalan, m.fl. (2011), Richards, m.fl. (2005) 
samt Doherty och O’Riordan (2007b).  

Trots att CMOMMT framför allt använts inom robotikforskning så har den många likheter 
med problem som kan uppstå inom bland annat dataspel, exempelvis fiender som söker av 
ett område i försök att få syn på spelaren. Jämfört med andra möjliga domäner såsom fotboll 
som också är en mycket känd samarbetsdomän med stark spelanknytning så är CMOMMT en 
enklare domän att både förstå och implementera samtidigt som det är ett lättare problem för 
evolutionen att hitta bra lösningar till. Tidsmässigt för arbetet har detta varit viktiga faktorer 
men argumentet för denna domän stärktes även av att problemet till skillnad från fotboll har 
en given fitnessfunktion som ges av antalet targets som i genomsnitt observerats i varje 
tidssteg under en hel spelomgångs längd (Parker, 2002).  

Fitness är i detta fall det mått på hur väl agenterna samarbetar som använts vid jämförelser i 
analysen av de olika egenskapernas effekt på samarbetet. Denna typ av metod för att jämföra 
resultat har bland annat använts av Rajagopalan, m.fl. (2011) som sammanställde 
fitnessvärden från alla generationer i en evolution till fitnesskurvor som visade hur 
samarbetet hade utvecklats över tid. En fitnesskurva från ett experiment kunde då jämföras 
med fitnesskurvor från andra experiment och på så sätt visa effekten av respektive egenskap 
som undersöktes. Eftersom denna metod är enkel att använda samtidigt som den tydligt visar 
hur resultaten skiljer sig mellan olika experiment så användes den även i detta arbete.    

I följande sektion beskrivs arbetets två delsteg. Därefter i sektion 3.2 redogörs för vilka 
metoder som användes för respektive delsteg.  

3.1 Delsteg  

3.1.1 Delsteg 1: Experimentmiljö 
Första delsteget av arbetet gick ut på att implementera en experimentmiljö där ett lag av 
agenter kunde evolvera fram samarbete med hjälp av Multi-Component ESP och där 
effekterna av begränsade synfält, brusig indata samt hinder kunde mätas. För att möjliggöra 
detta baserades miljön som tidigare nämnts på problemdomänen CMOMMT där agenters 
förmåga att samarbeta kunde återspeglas av fitnessfunktionen. De fitnessvärden som 
återficks under en evolution behövde också kunna sparas undan eftersom dessa senare i 
utvärderingen skulle sammanställas till fitnesskurvor och användas vid jämförelser. För att 
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underlätta genomförandet av de uppsättningar experiment som beskrevs övergripande i 
sektion 3 behövde experimentmiljön också på enklast möjliga sätt kunna varieras med 
avseende på de egenskaper vars effekter skulle utvärderas. Exempelvis behövde det vara 
möjligt att utan omkompilering lägga till eller ta bort hinder i övergången från ett experiment 
till nästa.  

3.1.2 Delsteg 2: Experiment 
I delsteg 2 genomfördes som tidigare nämnts i sektion 3 fem uppsättningar experiment där 
samarbete evolverades fram i miljöer med olika förutsättningar. I tre av dessa experiment 
testades begränsade synfält, brusig indata och hinder var för sig så att påverkan av varje 
enskild egenskap kunde mätas och resultaten jämföras med resultat från övriga experiment. 
Därefter utfördes ett experiment där alla tre egenskaperna applicerades på miljön samtidigt 
vilket gjorde att den kombinerade effekten av egenskaperna kunde jämföras med respektive 
egenskaps enskilda effekt. Till sist utfördes även ett experiment där inga av egenskaperna 
användes, detta för att det skulle vara möjligt att visa skillnader i resultat före och efter 
egenskaperna applicerats och därmed också effekten av dessa på evolutionen av samarbete. 
Jämförelser av resultat mellan de olika experimenten skedde som tidigare nämnts med hjälp 
av fitnesskurvor som sammanställdes från fitnessvärden över alla generationer i en 
evolution. 

3.2 Metodbeskrivning 
I denna sektion klargörs vilka metoder som användes för att uppnå målen för de delsteg som 
beskrevs i sektion 3.1. Även motiveringarna till varför just dessa metoder valdes att användas 
redogörs för.  

3.2.1 Metod för delsteg 1: Implementation 
Som metod för delsteg 1 användes implementation för att realisera en simulerad 
experimentmiljö. Valet att använda implementation som metod byggde till stor del på att det 
är opraktiskt att använda evolutionära algoritmer i en verklig miljö då dessa kan kräva 
tusentals utvärderingar innan populationerna konvergerar i bra lösningar (Richards m.fl., 
2005). Richards m.fl. skriver också att i en simulerad miljö undviks både skador och 
kostnader som kan uppstå på grund av att en stor mängd dåliga lösningar måste utvärderas. 
Implementation är samtidigt en tidsmässigt mycket praktisk metod och har bland annat 
använts i tidigare arbeten av Rawal, m.fl. (2010) och Richards, m.fl. (2005). 

3.2.2 Metod för delsteg 2: Experiment 
För delsteg 2 användes experiment som metod vilket för detta arbete innebar att agenter fick 
utvecklas med evolution i experimentmiljön från delsteg 1 under ett flertal generationer. 
Experiment är en enkel metod att genomföra då det mesta av arbetet sker automatiskt vilket 
var en viktig faktor sett till detta arbetes tidsramar. Samtidigt är det svårt att hitta lämpliga 
alternativa metoder för denna typ av arbete. Experiment användes som metod i ett flertal 
liknande arbeten, bland annat av Bakkes m.fl. (2004), Doherty och O’Riordan (2007b), 
Rajagopalan m.fl. (2011) samt Richards m.fl. (2005). 
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4 Genomförande  
I detta kapitel beskrivs genomförandet av de praktiska delarna av arbetet. Kapitlet är 
strukturerat utifrån de delsteg som tidigare presenterats i sektion 3.1. Inledningsvis beskrivs 
arbetet kring delsteg 1 och utvecklingen av den experimentmiljö som användes i senare delar 
av arbetet. Eftersom detta delsteg utgjorde majoriteten av det praktiska arbetet kommer 
också det mesta av kapitlet att ägnas åt det. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur 
experimenten i delsteg 2 genomfördes samt vilka parametrar som användes i dessa.  

4.1 Delsteg 1: Experimentmiljö 
I sektion 3.1.1 nämndes det att målen med delsteg 1 var att genom implementation realisera 
en experimentmiljö där ett lag av agenter skulle kunna evolvera fram samarbete genom 
Multi-Component ESP och där lagets förmåga att samarbeta i miljöer med olika 
förutsättningar skulle kunna mätas. Experimentmiljön har i detta arbete implementerats i 
programspråket C++ och med hjälp av Windows API. Som tidigare nämnts så har mätning av 
samarbetet möjliggjorts genom att basera experimentmiljön på problemdomänen 
CMOMMT. En definition av denna domän ges av Parker (2002) och ser ut enligt följande. 
Givet: 

S: En tvådimensionell, innesluten yta 

V: Ett lag bestående av m robotar, vi, i = 1, 2, . . . , m, med sensorer som har 360◦ synfält och 
som är brusiga och av begränsad räckvidd 

O(t): En mängd med n targets, oj (t), j = 1, 2, . . . , n, så att oj (t) befinner sig i S vid tidpunkt t 

En robot, vi, sägs observera en target om denna finns inom räckvidden för vi ’s sensorer. 
Definiera sedan en m × n matris B(t): 

B(t) = [bij (t)]mxn så att 

𝑏𝑖𝑗(𝑡) = �1    om robot 𝑣𝑖 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑟 target 𝑜𝑗(𝑡) 𝑖 𝑆 vid tidpunkt 𝑡
0    i annat fall                                                                                  

 

Målet är sedan att utveckla en algoritm som maximerar ett mått A: 

𝐴 =  ��
𝑔(𝐵(𝑡), 𝑗)

𝑇

𝑛

𝑗=1

𝑇

𝑡=1

 

där  

𝑔(𝐵(𝑡), 𝑗) =  �1    om det existerar ett 𝑖 sådant att 𝑏𝑖𝑗(𝑡) = 1
0    i annat fall                                                            

 

En illustration av detta problem kan ses i Figur 8 med robotar representerade av cirklar och 
targets av trianglar. Streckade cirklar indikerar räckvidden för robotarnas sensorer. 
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Figur 8 Illustration av problemdomänen CMOMMT 

Problemet går alltså ut på att robotar, genom sina sensorer, ska maximera antalet targets 
som i genomsnitt observerats i varje tidssteg under hela spelomgångens längd, T. Som 
definitionen ovan visar så räcker det med att endast en robot observerar varje target. Skulle 
fler observera samma target så ger det alltså inte ett högre värde för A. Problemet blir 
därmed ett samarbetsproblem då en optimal strategi inkluderar att robotar kan sprida ut sig 
och på så sätt observera ett flertal targets samtidigt. 

För detta arbete har definitionen varierats något för att passa in med det problem som 
studerats. Eftersom effekterna av begränsade synfält, brusig indata samt hinder skulle 
utvärderas så sattes dessa egenskaper i experimentmiljön som parametrar som antar värdena 
true eller false och som avgör om en egenskap ska användas eller inte. Värdet på dessa 
parametrar läses i experimentmiljön in från en konfigurationsfil för att på enklast möjliga 
sätt kunna ändras utan omkompilering. För begränsade synfält innebär detta att robotar, om 
egenskapen inte används, får tillgång till targets och övriga robotars positioner även om 
dessa skulle befinna sig utanför en robots sensor-radie. Dock påverkar detta inte det sätt som 
targets observeras på då de fortfarande behöver komma innanför en robots sensor-radie för 
att räknas som observerade. Eftersom definitionen i övrigt lämnar mycket rum för variation 
så har inga ytterligare förändringar behövt göras. 

Då processen med att utveckla experimentmiljön till stor del har följt originalplaneringen 
utan större svårigheter så har problemen som behövt lösas under arbetet framför allt gällt 
mindre designval. Det första av dessa som gjordes under arbetet var kring utseendet på 
området S. Två olika utformningar övervägdes, varav den ena var en cirkulär form och den 
andra rektangulär. En cirkulär form användes bland annat av Parker (2002) men för detta 
arbete har detta val ingen större betydelse och en cirkulär form har inga direkta fördelar över 
en rektangulär. För att enklast passa in i ett vanligt applikationsfönster valdes därför den 
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rektangulära formen. I den slutliga versionen av experimentmiljön är S en kontinuerlig, 
kvadratisk yta med en storlek på 400 x 400 enheter. 

Som tidigare nämnts har möjligheten att använda hinder implementerats i 
experimentmiljön. Hinder kan, precis som miljön ha olika utformningar och under 
planeringsfasen av arbetet var det länge oklart om dessa skulle vara cirkelformade eller 
polygoner. Polygoner ger mer flexibla former än cirklar men har samtidigt nackdelarna att de 
är mycket svårare att använda ur ett programmeringsperspektiv då både kollisionsdetektion 
och slumpgenerering kan kräva relativt komplicerade algoritmer. I detta fall 
implementerades endast cirkelformade hinder, bland annat för att spara tid men också för att 
cirklar inte ger några avsevärda förändringar i miljöns förutsättningar gentemot polygoner.  

För att placera ut dessa hinder används slumpgenerering snarare än statiska positioner. 
Detta för att undvika att evolutionen skulle hitta lösningar som enbart fungerade för en 
specifik bana istället för generella lösningar. Antalet hinder som genereras, radien för dessa 
samt minsta tillåtna avstånd till väggar och andra hinder har satts som parametervärden i 
experimentmiljön för att enkelt kunna varieras. Inför varje ny omgång slumpas positioner för 
ett hinder fram tills dess att en tillåten position hittas. Denna process upprepas tills dess att 
alla hinder placerats ut. 

För att representera robotar och targets i experimentmiljön bestämdes det mycket tidigt i 
arbetet att cirklar skulle användas. Detta eftersom det är den enklaste representationen 
samtidigt som det inte finns något behov för entiteterna att ha en riktning. Några andra 
representationer har därför varken övervägts eller implementerats. Entiteternas tillstånd 
utgörs av en position samt en hastighetsvektor som uppdateras genom att en 
accelerationsvektor läggs på den tidigare hastigheten varefter hastighetsvektorn adderas till 
positionen. Eftersom entiteterna som tidigare nämnts inte har någon riktning så behövs 
heller inga möjligheter för dessa att svänga och denna styrning blir därför den enklast 
möjliga. Detta är dock en något annorlunda styrning än vad som vanligtvis kan ses i 
applikationer där entiteter styrs av neurala nätverk vilket kan medföra att beteenden i 
tidigare generationer ser onormala eller felaktiga ut. Exempelvis kan beteenden som att 
entiteter rör sig runt i cirklar inte förväntas uppstå utan istället blir det vanligaste beteendet i 
tidigare generationer att robotar rör sig rakt fram i en konstant slumpmässig riktning. Detta 
påverkar dock inte robotarnas förutsättningar för att evolvera fram bra och varierade 
beteenden och resultaten bör därför bli likartade. 

Både acceleration och hastighet har i experimentmiljön getts parametervärden som 
bestämmer dess maximala tillåtna storlek och i de fall som dessa överskrids så clampas 
värdena. Parker (2002) antog att robotar hade en högre maximal hastighet än targets, detta 
för att det inte skulle bli omöjligt för robotar att komma ikapp och observera targets. Även 
om det argumentet framför allt gäller de fall då targets aktivt försöker komma bort från 
robotar så är det fortfarande logiskt att ge robotar högre hastighet eftersom problemets fokus 
inte ligger på att hitta bra sätt att observera snabba targets utan på agenters förmåga att 
evolvera fram samarbete. Efter att positionerna har uppdaterats så testas både robotar och 
targets för kollisioner mot hinder och väggar. Om en kollision upptäcks så flyttas individen ut 
till närmast tillåtna position och hastigheten i kollisionsriktningen nollställs. 

Ett av de viktigare designvalen som gjordes under utvecklingen av experimentmiljön var 
kring hur targets skulle röra sig och under arbetet implementerades två olika metoder för 
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detta. Den första av dessa byggde på en naiv lösning där en accelerationsvektor genereras 
slumpmässigt inom det tillåtna intervallet. Koden för detta kan ses nedan: 

void Target::Update() 
{ 
   Vector2d acceleration = Vector2d(RandomDouble(-mMaxAcc, mMaxAcc), 
RandomDouble(-mMaxAcc, mMaxAcc)); 
    
   acceleration.Clamp(mMaxAcc); 
 
   mVelocity += acceleration; 
 
   mVelocity.Clamp(mMaxSpeed); 
 
   mPosition += mVelocity; 
} 

Denna lösning gjorde det dock svårt för targets att ta sig framåt eftersom chansen för att en 
riktning bibehålls under en längre tid blir väldigt liten. Istället övervägdes därför en lösning 
från Parker (2002) där targets rör sig med konstant fart i en rak linje men med jämna 
mellanrum har en viss sannolikhet att få sin riktning ändrad slumpmässigt mellan -90◦ och 
+90◦. Denna metod ger dock till viss del förutsägbara beteenden då alla rörelser sker i raka 
linjer och implementerades därför aldrig.  

Den slutliga lösningen på problemet blev ett styrbeteende utvecklat av Reynolds (1999), 
kallat wander. Detta styrbeteende bygger på att en cirkel projiceras framför individen i 
hastighetsriktningen och där individen alltid styr mot en punkt som är utplacerad på denna 
cirkel (se Figur 9). Punkten ändras under varje uppdatering med ett litet slumpmässigt värde 
vilket gör att individer inte plötsligt ändrar riktning under snarare byter riktning genom 
långa svängar. Detta beteende valdes att användas eftersom det ger mer realistiska 
rörelsemönster än tidigare nämnda metoder. 

 

Figur 9 Illustration av styrbeteendet wander (efter Reynolds, 1999, s. 774) 

Kodmässigt ser den slutliga uppdateringsfunktionen ut enligt följande: 
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void Target::Update() 
{ 
   mWanderTheta += RandomDouble(-mWanderChange,mWanderChange); 
  
   Vector2d circleLocation = mVelocity; 
   circleLocation.Normalize(); 
   circleLocation *= mWanderDistance; 
   circleLocation += mPosition; 
  
   Vector2d circleOffSet = Vector2d(mWanderRadius * cos(mWanderTheta),    
mWanderRadius * sin(mWanderTheta)); 
 
   Vector2d target = circleLocation + circleOffSet; 
 
   mVelocity += Steer(target); 
 
   mVelocity.Clamp(mMaxSpeed); 
 
   mPosition += mVelocity; 
} 

Och där funktionen Steer() som styr mot en punkt på cirkeln är implementerad på följande 
vis: 

Vector2d Target::Steer(Vector2d target) 
{ 
   Vector2d steer; 
   Vector2d desired = target - mPosition; 
 
   double distance = desired.Length(); 
 
   if (distance > 0) 
   { 
      desired.Normalize(); 
      desired *= mMaxSpeed; 
 
      steer = desired - mVelocity; 
      steer.Clamp(mMaxAcc); 
   }  
   else  
      steer = Vector2d(); 
 
   return steer; 
} 

För robotarna sker styrning som tidigare nämnts med hjälp av neurala nätverk och Multi-
Component ESP arkitekturen (se sektion 2.3.4). Då Multi-Component ESP bygger på att 
varje agent styrs av flera nätverk så har det varit nödvändigt att under arbetet bestämma hur 
många sådana nätverk robotarna ska använda sig av. Ur en prestandasynpunkt är det 
fördelaktigt att hålla antalet så lågt som möjligt då varje gömd neuron i varje sådant nätverk 
ska evolveras fram i en separat population. I tidigare arbeten av Rawal, m.fl. (2010) och 
Rajagopalan, m.fl. (2011) användes dock ett neuralt nätverk för varje motståndare. Men 
eftersom motståndare i detta fall utgörs av targets som är många fler än antalet robotar så 
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hade det varit svårt att inom tidsramen för arbetet utföra en längre evolution om robotar 
hade getts så många neurala nätverk. Då arbetet också inkluderade användning av 
begränsade synfält där det är osannolikt att en robot kommer att komma i kontakt med mer 
än ett par targets samtidigt så blir många av de extra nätverken onödiga. Som lösning på 
detta problem så bestämdes det redan under planeringen av arbetet att antalet nätverk per 
robot skulle begränsas till två och att de relativa positionerna för endast de två närmaste 
targets skulle skickas in till respektive nätverk. I de fall då begränsade synfält används och 
det inte finns två targets inom robotens sensor-radie så skickas istället en nollvektor in till 
nätverken. 

Utöver de två nätverk som redan nämnts har robotarna även ett tredje nätverk som 
kombinerar outputen från de båda första nätverken (se Figur 10). Det är alltså endast output 
från det tredje kombinerande nätverket som används för styrning. Denna metod var planerad 
att användas redan från arbetets början eftersom den tidigare använts av Rajagopalan, m.fl. 
(2011) och visat på goda resultat jämfört med den metod som tidigare användes av Rawal, 
m.fl. (2010) då man helt enkelt summerade outputen från alla nätverk. 

 

Figur 10 Output från två nätverk kombineras i ett tredje 

Varje nätverk i Multi-Component ESP arkitekturen har som tidigare nämnts i sektion 2.3.4 
en feedforward-arkitektur och viktiga val har därför behövts göras kring vilken input som 
dessa nätverk ska ges samt vad deras output ska bestå av. Då styrning som tidigare nämnts 
sker genom att en accelerationsvektor adderas till robotars hastighetsvektor så behöver 
output endast utgöras av ett x och ett y-värde.  Dessa värden ligger i intervallet [-maxAcc, 
maxAcc] där maxAcc är parametervärdet som bestämmer en robots maximalt tillåtna 
acceleration. Då alla nätverken använder sigmoidala aktiveringsfunktioner och därför endast 
ger output mellan 0.0 och 1.0 så mappas detta värde först till intervallet -1.0 till 1.0 för att 
därefter multipliceras med maxAcc för att ge den slutliga outputen. Eftersom 
accelerationsvektorn fortfarande kan bli längre än tillåtet så clampas den i de fall som 
maxAcc överskrids.  

Antalet inputs till nätverken var i tidiga versioner av experimentmiljön ganska begränsat och 
utgjordes av tre olika vektorer. Dessa var en robots egen position- och hastighetsvektor samt 
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den relativa positionen för någon av de två närmaste targets. Detta ändrades dock så fort 
antalet robotar som skulle användas hade bestämts då även de relativa positionerna för 
övriga robotar lades till. Främsta anledningen till detta var att Rajagopalan, m.fl. (2011) 
tidigare hade visat att detta kan ge positiva effekter på samarbetet och ändringen var 
planerad sen tidigare. 

Med tillkomsten av hinder så behövde robotarna också ett sätt att navigera i de 
slumpgenererade miljöerna och gavs därför hindersensorer. Varje robot har åtta sensorer 
vars riktningar är jämnt fördelade över 360◦ och använder som räckvidd robotarnas sensor-
radie (se Figur 11). Sensorerna indikerar om ett hinder eller en vägg korsar en sensorlinje och 
ger i så fall ett värde på 1.0 som input, annars 0.0. Till en början var en alternativ funktion 
planerad där sensorerna skulle ge det exakta avståndet till det upptäckta hindret. Så 
detaljerad information är dock sannolikt överflödigt och i samband med att möjliga 
algoritmer för att åstadkomma denna funktion undersöktes så framkom det också att detta är 
en svårare lösning att implementera. Av dessa anledningar implementerades endast den 
förstnämnda lösningen.  

 

Figur 11 En robot med 8 hindersensorer 

Utöver tidigare nämnda inputs tillkom mot slutet av arbetet även en bias på 1.0. Det totala 
antalet inputs per nätverk blev därmed 19 då antalet robotar i den slutliga versionen satts till 
tre. Om egenskapen brusig indata används så påverkas alla inputs av detta genom att 
normalfördelade slumpmässiga värden adderas till den ursprungliga indatan. De 
inputvärden som förmedlar positioner ges i detta fall en större standardavvikelse på 
slumptalen än övriga indata eftersom dessa tar in värden som ligger inom ett mycket större 
intervall. Standardavvikelserna är i experimentmiljön parametervärden som i den slutliga 
versionen satts till 20.0 för positionsdata och 0.5 för övriga indata. Eftersom begränsade 
synfält kombinerades med brusig indata i det sista experimentet och på så sätt minskade 
intervallet som positionsdata gavs i så användes i det fallet en standardavvikelse på 7.5. 

Som tidigare nämnts evolveras varje gömd neuron i varje neuralt nätverk fram i en separat 
population. Det totala antalet populationer som behövs bestäms därmed av antalet robotar, 
antalet nätverk per robot samt antalet gömda neuroner per nätverk. Eftersom det varit svårt 
att inom tidsramarna för detta arbete hinna testa fram vad som är ett optimalt antal gömda 
neuroner för ett nätverk så har antalet i detta fall satts till samma värde som användes av 
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Rawal, m.fl. (2010) och Rajagopalan, m.fl. (2011), alltså 10. Med tre robotar och tre nätverk 
per robot ger detta totalt 90 olika populationer. Av prestandaskäl har därför relativt små 
populationer använts i detta arbete med en storlek på 25 (Rawal, m.fl. (2010) använde 
exempelvis 100). Eftersom arbetet syftat till att jämföra resultat från olika evolutioner som 
haft samma förutsättningar så bör detta inte ha haft någon inverkan på resultaten.  

Varje kromosom i en population utgörs av en serie flyttal som representerar vikterna för 
kopplingar mellan alla inputneuroner och den gömda neuronen samt kopplingar från den 
gömda neuronen till alla outputneuroner (Rawal m.fl., 2010). De värden som dessa vikter 
kan anta sattes i början av arbetet till intervallet [-1.0, 1.0]. Detta visade sig dock hindra 
robotars förmåga att snabbt byta riktning i respons till ändringar i indata och intervallet 
ändrades därför senare till [-3.0, 3.0]. 

Evolutionen inleds med att populationer av slumpmässigt genererade kromosomer skapas. 
Av dessa väljs sedan en kromosom från varje population ut som tillsammans utgör 
robotarnas neurala nätverk (Rawal m.fl., 2010). Denna uppsättning kromosomer evalueras 
sedan under tre omgångar av CMOMMT med en spellängd på 500 tidssteg. Rawal, m.fl. 
(2010) använde sex omgångar istället för tre men eftersom detta starkt påverkar tiden det tar 
att evolvera så har ett lägre antal använts i detta arbete. Längden för spelomgångarna har 
under utvecklingen testats fram utifrån hur mycket tid som krävs för att ett lag ska hinna 
utvärderas rättvist samt hur mycket tid som kan undvaras för varje enskild omgång.  

Under spelets gång mäts ett lags fitness av måttet A som beskrevs i början av detta kapitel. 
Fitnessvärden för laget ackumuleras under alla spelomgångar och divideras sedan med 
antalet omgångar för att få fram ett medelvärde (Rawal m.fl., 2010). Eftersom robotar och 
targets startar på slumpmässiga positioner i varje ny omgång så undviks på så sätt de flesta 
fall då ett lag kan få hög fitness av ren tur. Efter en avslutad evaluering delas lagets fitness 
lika mellan alla kromosomer som deltagit. Processen upprepas sedan ett stort antal gånger 
tills dess att varje kromosom i en population i genomsnitt har deltagit i fem olika 
evalueringar. Detta antal är av tidsskäl något lägre än vad som användes av Rawal, m.fl. 
(2010) och Rajagopalan, m.fl. (2011) då man gjorde 1 000 utvärderingar per generation och 
populationer bestående av 100 individer. I detta arbete används istället 125 utvärderingar per 
generation och populationer med 25 individer. En kromosom som deltar i mer än en 
utvärdering får sin fitness ackumulerad och efter att alla utvärderingar avslutats divideras 
denna fitness med antalet utvärderingar kromosomen deltagit i. De medelvärden som varje 
kromosom sedan får används i selektionsprocessen.  

Av alla kromosomer i en population väljs de 25 % bästa ut som potentiella föräldrar. 
Slumpmässiga par av dessa väljs sedan ut och rekombineras med enpunktsöverkorsning. 
Därefter appliceras mutation med en sannolikhet på 0.4 på en slumpmässigt utvald gen hos 
avkomman genom att addera ett Cauchy-distribuerat värde till detta med en 
standardavvikelse på 0.5. Denna process upprepas sedan och de nya individerna ersätter de 
50 % sämsta individerna i populationen. De flesta parametrar och operatorer som använts 
här har precis som antalet gömda neuroner inte kunnat testas fram under detta arbete utan 
är tagna från tidigare arbeten av Rawal, m.fl. (2010) och Rajagopalan, m.fl. (2011).  Som 
tidigare nämnts bör detta inte ha haft någon inverkan på jämförelsen av resultat från olika 
evolutioner eftersom alla evolutioner utfördes med samma parametrar och operatorer. 

I experimentmiljön har även möjligheter till att spara och ladda in en generation 
implementerats. Varje gång en ny generation skapats sparas denna undan och gör det på så 
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sätt lättare att utföra långa evolutioner då en evolution kan avslutas och sedan återupptas vid 
ett senare tillfälle. Även information om alla generationers fitness sparas undan och är den 
information som under analysen av arbetet användes för att jämföra de olika experimentens 
evolutioner. Denna information inkluderar det bästa respektive sämsta fitness ett lag fått 
efter tre evalueringsomgångar samt ett medelvärde för alla utvärderingar som gjorts under 
generationen. Detta kan liknas vid de jämförelser som gjordes av Doherty och O’Riordan 
(2009) där fitnesskurvor för alla generationers medelfitness samt bästa fitness användes. 
Användning av en generations medelfitness för jämförelser har också använts av 
Rajagopalan, m.fl. (2011).  

Den slutliga versionen av experimentmiljön kan ses i Figur 12. Robotar representeras i detta 
fall av röda cirklar, targets av bruna cirklar och hinder av grå cirklar. De targets som för 
tillfället är observerade byter färg till gula. Robotars hindersensorer samt sensor-radie kan 
ses som grå linjer och cirklar. De hindersensorer som upptäckt en vägg eller ett hinder byter 
färg till svart. Vilka targets som en robot för närvarande får information om ritas också ut i 
form av grå linjer. 

 

Figur 12 Skärmdump från den slutliga versionen av experimentmiljön 

4.2 Delsteg 2: Experiment 
I sektion 3.1.2 beskrevs de experiment som utfördes under delsteg 2 och hur dessa 
experiment skiljde sig med avseende på egenskaperna begränsade synfält, brusig indata samt 
hinder. I Tabell 1 visas en översikt över dessa fem experiment samt vilka av egenskaperna 
som användes i respektive experiment.  
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Tabell 1 Översikt över vilka av de tre egenskaperna begränsade synfält, brusig indata och 
hinder som användes i var och ett av de fem experimenten. 

Experiment 
Begränsade 

synfält 
Brusig indata Hinder 

Experiment 1 Nej Nej Nej 

Experiment 2 Ja Nej Nej 

Experiment 3 Nej Ja Nej 

Experiment 4 Nej Nej Ja 

Experiment 5 Ja Ja Ja 

 

För att experimenten enkelt skulle kunna varieras implementerades som tidigare nämnts i 
sektion 4.1 funktionalitet för att genom en konfigurationsfil välja ifall en egenskap ska 
användas eller inte. På så sätt kunde olika experiment genomföras i samma applikation utan 
att omkompilering behövdes.  

Varje experiment utfördes genom att låta en evolution pågå under 250 generationer. Detta 
antal valdes eftersom det var tillräckligt stort för att resultaten skulle vara rättvisa och 
jämförbara samtidigt som det var litet nog för att arbetet skulle vara tidsmässigt 
genomförbart. Som tidigare nämnts i sektion 4.1 sparas relevant information om varje 
evolution undan automatiskt i experimentmiljön i form av sämsta fitness, medelfitness samt 
bästa fitness för varje generation. Den informationen sammanställdes i utvärderingen till 
fitnesskurvor med hjälp av Microsoft Excel och användes för att jämföra resultaten för de 
olika evolutionerna.  

Eftersom det finns många olika slumpfaktorer som kan påverka en evolutions utveckling så 
är det möjligt för resultaten från ett experiment att variera när detta experiment upprepas. I 
detta fall så initierades också populationerna med nya slumpmässiga värden vid varje 
körning vilket kan bidra till ytterligare variation. Av dessa anledningar så bör experimenten 
upprepas ett flertal gånger för att säkerställa att resultaten inte är engångsföreteelser. De 
fitnesskurvor som presenteras i följande sektion visar endast resultaten från en enda körning 
av ett experiment. Under arbetsprocessen har dessa experiment dock utförts cirka tre gånger 
med endast små skillnader i parametrar. Då resultaten från dessa körningar inte har visat 
några markanta skillnader i resultat så har experimenten med de slutliga parametrarna av 
tidsmässiga skäl inte återupprepats.  

De parametrar som användes under experimenten och vars värden inte har nämnts tidigare i 
sektion 4.1 är enligt följande. Antalet targets samt antalet hinder som användes sattes till 6. 
Radien för hinder sattes till 40.0 och minsta tillåtna avståndet från dessa till väggar och 
andra hinder sattes till 14.0. Robotars radie sattes till 6.0 och med en sensor-radie på 50.0. 
Maxfarten för robotar sattes också till 1.8 och med en maximal acceleration på 4.0. Targets 
var något mindre än robotar med en radie på 4.0 och som tidigare nämnts i sektion 4.1 även 
långsammare då maxhastigheten sattes till 0.6 och accelerationen till 0.8. Radien på den 
cirkel som projiceras framför targets sattes till 16.0 och låg på ett avstånd av 60.0 i 
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hastighetsriktningen från individens position. Den punkt på cirkeln som targets styr mot fick 
sin slumpmässiga förändring mellan -0.25 och 0.25 radianer. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från de fem experiment (se sektion 4.2) 
som har genomförts under arbetet. Kapitlet är till en början indelat i fem delkapitel där 
resultaten från respektive experiment utvärderas. I varje sådant delkapitel presenteras först 
med hjälp av linjediagram hur fitnessutvecklingen över 250 generationer sett ut för 
experimentets evolution. Denna utveckling analyseras sedan enskilt och även i jämförelse 
med resultaten från experiment 1. Utöver fitnessutvecklingen analyseras även de beteenden 
som agenterna evolverat fram i experimentet för att på så sätt kunna ge en bättre bild av vad 
resultaten representerar och hur dessa har uppnåtts. I ett sjätte och sista delkapitel jämförs 
resultaten från alla fem experiment. 

5.1 Experiment 1 – Inga egenskaper 
I det första experimentet användes inga av egenskaperna begränsade synfält, brusig indata 
eller hinder. Som tidigare nämnts i sektion 4.1 innebär detta att robotar alltid haft perfekt 
information om övriga robotar och targets positioner samt att området som dessa kunnat 
röra sig i har varit helt öppet med undantag för de fyra inneslutande väggarna. Resultatet av 
detta experiment kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13 Fitnessutveckling när inga egenskaper användes 

Diagrammet visar i detta fall på en tydlig förbättring av medelfitness under hela evolutionen 
trots att kurvan planar ut något efter en inledningsvis snabb förbättring. Både sämsta och 
bästa fitness följer till stor del kurvan för medelfitness och ett högsta uppnådda resultat kan 
ses kring generation 180 medan ett sämsta resultat inträffar mycket tidigt runt generation 5. 
Detta resultat tyder på att evolutionen har haft en relativt normal och förväntad utveckling. 
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Av de samarbetsbeteenden som robotarna evolverat fram är kanske det mest uppenbara en 
uppdelning av området mellan robotarna. Detta samarbetsbeteende är det kanske tydligaste 
som kan förväntas utvecklas för ett problem som CMOMMT och tyder på att samarbete 
evolverats fram på ett korrekt sätt. En robot tenderar att hålla sig vid vänster kant, en annan i 
mitten och den tredje vid höger kant. Denna typ av uppdelning gör att riskerna att två 
robotar observerar samma targets minskas samtidigt som robotarna får en bra utspridning 
och kan observera targets som befinner sig på olika delar av området samtidigt. Mer eller 
mindre tydliga tendenser till detta beteende kan ses hos de allra flesta individer som skapas 
vilket tyder på att populationerna till stor del har konvergerat mot denna lösning. Detta 
kommer också att vara fallet för alla övriga beteenden som tas upp och beskrivs i 
efterföljande kapitel. 

I Figur 14 visas beteendet med en skärmdump från experimentmiljön. Denna bild och även 
kommande bilder på beteenden i rapporten har tagits vid tillfällen som så tydligt som möjligt 
illustrerar det beskrivna beteendet. Bilderna behöver därför inte vara representativa för en 
typisk körning. 

 

Figur 14  Robotarnas positionering över området när inga egenskaper användes 

5.2 Experiment 2 – Begränsade synfält 
Syftet med experiment 2 var att testa hur egenskapen begränsade synfält enskilt påverkar 
evolutionen av samarbete. Egenskapen har i detta fall inneburit att robotar endast fått 
tillgång till övriga robotars och targets positioner om dessa befunnit sig inom en robots 
sensor-radie (se sektion 4.1). Resultatet av experimentet kan ses i Figur 15. 
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Figur 15 Fitnessutveckling när endast begränsade synfält användes 

Denna evolution visar på stundtals mycket snabb utveckling, framför allt fram till generation 
40 och efter generation 80. Mot senare delar av evolutionen verkar dock utvecklingen avta 
och medelfitness håller sig på en relativt jämn nivå efter generation 150. Jämfört med 
experiment 1 sker utvecklingen i detta fall något snabbare men slutresultatet är ändå näst 
intill identiskt med en medelfitness kring 1.4. Över lag är de båda evolutionerna mycket lika 
och visar att begränsade synfält inte har haft någon större inverkan på resultaten.  

Detta är förvånande eftersom Doherty och O’Riordan (2007b) visade att begränsade synfält 
hade en mycket stark effekt på samarbetet och Rajagopalan, m.fl. (2011) visade att direkt 
tillgång till lagkamraters positioner gav positiva effekter. En analys av robotarnas beteenden i 
generation 250 visar precis som i experiment 1 att dessa har hittat en tydlig positionering i 
området som de oberoende av startposition försöker att komma till (se Figur 16). 
Positioneringen gör att robotarna automatiskt får en bra utspridning över området och 
behöver således inte känna till varandras positioner. Detta kan vara en möjlig förklaring till 
varför begränsade synfält har mindre påverkan på samarbetet i detta arbete. Den 
avstannande utvecklingen mot slutet av evolutionen skulle också kunna vara ett tecken på att 
skillnader i resultat hade kunnat uppnås om experimentet fått fortsätta eftersom evolutionen 
i experiment 1 inte visade samma tendenser på att avta.  

Robotarnas beteenden visar att dessa prioriterar observation av targets när de väl kommer i 
kontakt med dessa, men i övriga fall rör de sig mot sina bestämda positioner och väntar där 
tills de får syn på targets. Detta beteende är sannolikt ett resultat av de begränsade synfälten 
och tyder på att det i brist på information om targets positioner kan vara bättre eller enklare 
att vänta in dessa snarare än att aktivt söka igenom området. Att alla positionerna i detta fall 
kan hittas utmed kanterna på området kan tyckas märkligt med tanke på att robotarnas 
observationsyta minskas. Dock kan detta bero på att targets rör sig slumpmässigt och utan 
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skarpa svängar vilket innebär att när de väl kommer i kontakt med en vägg så rör de sig 
sällan därifrån direkt. Chanserna att hitta targets utmed kanterna kan därmed vara goda. 

 

Figur 16 Robotars positionering när endast begränsade synfält användes 

5.3 Experiment 3 – Brusig indata 
Det tredje experimentet syftade till att genomföra en evolution med enbart egenskapen 
brusig indata för att kunna utvärdera vilken effekt denna egenskap har på evolutionen av 
samarbete. Brusig indata innebär som tidigare nämnts i sektion 4.1 att all information som 
robotars neurala nätverk har fått tillgång till har varit inexakt då slumpvärden adderats till 
denna. I Figur 17 visas resultatet av detta experiment. 
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Figur 17 Fitnessutveckling när endast brusig indata användes 

I detta fall syns en tydlig och mycket linjär ökning under de första 60 generationerna som 
sedan avtar och förblir ganska svag under resterande delar av evolutionen. Även i detta 
experiment förblir slutresultatet mycket likt resultatet från experiment 1 och tyder på att 
brusig indata haft en väldigt liten eller ingen effekt på evolutionen. Då neurala nätverk 
vanligtvis är bra på att hantera just brusig indata är det inte helt oväntat att liknande resultat 
fås även vid evolution av samarbete. 

Precis som i tidigare experiment kan man se att robotarna evolverar fram en bestämd 
positionering. Typfallet är att en robot håller sig vid den högra kanten av området medan de 
två övriga håller sig i mitten (se Figur 18). De två mittenrobotarna delar i sin tur in 
mittenområdet i en övre och en undre halva som de vanligtvis håller sig i. Mittenrobotarna 
reagerar också när hindersensorerna upptäcker kanter till höger och vänster och försöker för 
det mesta att undvika dessa. De övre och undre kanterna av området har dock inte alls 
samma effekt utan robotarna verkar lika villiga att hålla sig vid dessa som i övriga delar av 
mittenområdet. Till skillnad från experiment 2 håller sig dock inte dessa två robotar utmed 
kanterna utan har friare roller och baserar sina rörelser främst på var targets befinner sig. 
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Figur 18 Robotars positionering när endast brusig indata användes 

5.4 Experiment 4 – Hinder 
I experiment 4 användes endast egenskapen hinder vilket för detta arbete har inneburit att 6 
cirkulära hinder placerats ut i området med nya slumpmässiga positioner till varje ny 
spelomgång (se sektion 4.1). Resultatet från experimentet visas i Figur 19. 



 

 29 

 

Figur 19 Fitnessutveckling när endast hinder användes 

Inledningsvis är utvecklingen i detta fall ganska svag jämfört med tidigare experiment. Kring 
generation 90 ses dock en snabb ökning och slutresultatet blir trots en avstannande 
utveckling något bättre än i övriga experiment. Hinder verkar alltså intressant nog ha haft en 
positiv effekt jämfört med experiment 1. Detta skulle dock kunna bero på att den totala ytan 
som targets och robotar kan röra sig på i detta fall är mindre och att bättre resultat därför har 
kunnat uppnås. Slutresultatet skulle därför kunna ses som i stort sett identiskt med 
experiment 1. 

Likt positioneringen som kunde observeras i tidigare experiment har robotarna i detta fall 
hittat en rollindelning där en robot håller sig vid den övre kanten medan de två övriga rör sig 
fritt över området (se Figur 20). Både beteenden och slutresultat tyder alltså i detta fall på att 
inte heller hinder har haft någon större effekt på evolutionen.  
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Figur 20 Robotars positionering när endast hinder användes. De två undre 
robotarna rör sig i detta fall fritt över området. 

5.5 Experiment 5 – Alla egenskaper 
Det sista experimentet syftade till att testa hur egenskaperna begränsade synfält, brusig 
indata och hinder kombinerat påverkade evolutionen av samarbete. Robotar har alltså endast 
fått tillgång till targets och lagkamraters positioner när dessa funnits innanför robotens 
sensor-radie, indata till de neurala nätverken har fått slumpvärden adderade till sig och 
hinder har placerats ut slumpmässigt i miljön på samma sätt som i experiment 4. Resultaten 
från detta experiment kan ses i Figur 21. 
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Figur 21 Fitnessutveckling när alla egenskaper användes 

Denna evolution visar på en relativt svag utveckling som kring generation 130 avstannar helt. 
Mot slutet av evolutionen kan man till och med se en liten nedåtgång, något som inga av de 
tidigare experimenten visat tendenser på. Både evolutionen i sin helhet och slutresultatet är i 
detta fall mycket olikt resultaten från experiment 1 och tyder på att kombinationen av 
begränsade synfält, brusig indata och hinder har haft en stor effekt på evolutionen jämfört 
med tidigare experiment.  

Trots de svaga resultaten kan viss uppdelning av området mellan robotarna observeras även i 
detta experiment, dock inte lika tydligt som i exempelvis experiment 1. I detta fall ses 
vanligtvis två av robotarna vid den undre respektive övre kanten av området och den tredje 
någonstans i mittenområdet (se Figur 22). Mittenroboten tenderar också att vilja hålla sig i 
närheten av de hinder som dess sensorer upptäcker vilket sannolikt beror på att det är lättare 
att observera targets i trånga utrymmen än i öppna områden. Det är i detta fall svårt att 
utifrån observationerna dra några konkreta slutsatser om varför sämre resultat uppnåtts i 
detta experiment. Miljön som användes i detta experiment var dock svårare än i något av de 
tidigare experimenten och det är möjligt att evolutionen helt enkelt inte har kunnat hitta lika 
effektiva lösningar i denna miljö. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 50 100 150 200

Fi
tn

es
s 

Generation 

Sämsta

Medel

Bästa



 

 32 

 

Figur 22 Robotars positionering när alla egenskaperna användes 

5.6 Jämförelse 
Detta delkapitel syftar till att jämföra resultaten från experimenten som presenterats tidigare 
i kapitlet. Detta för att ge en bättre bild av hur resultaten relaterar till varandra. I Figur 23 
visas därför ett linjediagram där kurvorna för medelfitness från alla fem experimenten ställs 
mot varandra.  
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Figur 23 Jämförelse av medelfitness utveckling för de olika experimenten 

Diagrammet tydliggör här att de fyra första experimentens evolutioner är mycket lika och att 
ingen av egenskaperna som studerats enskilt har haft någon större effekt på resultaten. Det 
är i detta fall endast kurvan för experiment 5 som avviker från kurvan för experiment 1 vilket 
tydligt visar att kombinationen av egenskaper har haft en stor effekt på evolutionen relativt 
egenskaperna enskilt.  

Att ingen av egenskaperna enskilt påvisat någon effekt är det kanske mest förvånande med 
dessa resultat. Detta gäller framför allt för egenskapen begränsade synfält som visade på 
stora effekter i ett arbete av Doherty och O’Riordan (2007b). Som tidigare nämnts i sektion 
5.2 så kan detta dock bero på att behovet av att känna till lagkamraters positioner inte är lika 
stort i ett problem som CMOMMT och att effekten därför blir mindre. Det skulle i så fall 
innebära att effekterna av dessa typer av egenskaper på samarbetet kan vara 
problemspecifika och därför svåra att dra generella slutsatser kring.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas resultaten från genomförandet av arbetet i sektion 6.1 och 
diskuteras sedan utifrån ett större sammanhang i sektion 6.2. Sektion 6.3 tar även upp 
möjliga inriktningar för framtida arbeten sett ur både ett långt och ett kort tidsperspektiv.  

6.1 Resultatsammanfattning 
Resultaten från de fyra första experimenten visade i detta fall på normala evolutioner med 
mestadels stabil förbättring. Jämförelser mellan fitnesskurvorna från dessa experiment 
visade också att evolutionerna varit mycket lika och med näst intill identiska slutresultat. 
Varken begränsade synfält, brusig indata eller hinder har alltså enskilt haft någon större 
effekt på evolutionen. Först när alla dessa tre egenskaper kombinerades kunde en markant 
skillnad i resultat ses. I det fallet avstannade evolutionen relativt tidigt och hade till skillnad 
mot tidigare experiment även en svag nedåtgång mot senare delar av evolutionen. Både 
slutresultat och evolutionen som helhet tyder alltså på att kombinationen av egenskaper har 
haft en stark effekt på samarbetet trots att ingen av egenskaperna enskilt påvisat någon 
effekt. Det finns alltså utifrån resultaten i detta arbete inget samband mellan egenskapernas 
enskilda och kombinerade effekt. 

En annan slutsats som kan dras av arbetet är att egenskaperna begränsade synfält, brusig 
indata och hinder kan appliceras enskilt i en miljö utan att evolutionen av samarbete 
påverkas. Skillnader i resultat från detta arbete och från arbeten av Rajagopalan, m.fl. (2011) 
och Doherty och O’Riordan (2007b) visar dock att faktorer som val av problemdomän kan 
vara avgörande för om detta är möjligt eller ej. I detta fall användes problemet CMOMMT där 
fördelen av att känna till övriga lagkamraters positioner troligtvis inte är lika stort som i 
Predator-Prey problemet som användes av Rajagopalan, m.fl. (2011). Egenskapernas effekter 
kan därför vara svåra att generalisera till andra problem.  

Målet för detta arbete har varit att utvärdera effekterna av begränsade synfält, brusig indata 
och hinder på evolution av samarbete med Multi-Component ESP. Resultaten av arbetet 
visade i detta fall att ingen av egenskaperna enskilt har någon effekt på evolutionen men att 
alla tre i kombination kan ha en relativt stor inverkan. Genom detta resultat har målet för 
arbetet alltså uppnåtts samtidigt som det öppnat upp för nya frågor kring hur egenskapernas 
effekter kan variera mellan olika problemdomäner. 

6.2 Diskussion 
Detta arbete har utvärderat hur vanliga egenskaper hos realistiska miljöer påverkar agenters 
förmåga att evolvera fram samarbete. Resultaten från arbetet kan därmed bidra till en ökad 
förståelse för vilka skillnader som kan förväntas uppstå när tekniker som Multi-Component 
ESP appliceras i spel och verkligheten gentemot enklare miljöer som ofta används vid 
utvärderingar av denna typ av tekniker.   

Bland de långsiktiga målen för dessa tekniker finns att de någon gång i framtiden ska kunna 
användas inom just spel eller verkliga sammanhang för att uppnå bättre samarbeten än vad 
som är möjligt genom manuell kodning. Detta skulle samtidigt kunna korta ned 
utvecklingstider och minska kostnader. För att uppnå detta behövs dock mer kunskap om 
hur dagens tekniker lämpar sig i sådana sammanhang och vad som kan och behöver 



 

 35 

förbättras. Detta skulle samtidigt kunna medverka till utvecklandet av nya tekniker och 
metoder som eventuellt kan uppnå bättre resultat i miljöer av högre realism. Detta arbete 
visade att Multi-Component ESP kan fungera mycket bra och ge goda resultat i enklare 
miljöer. Dock försämrades resultaten betydligt i det sista experimentet när den mest 
realistiska miljön användes, vilket eventuellt skulle kunna innebära att tekniken i dagens läge 
inte kan uppnå tillräckligt bra resultat vid användning inom mer realistiska sammanhang, 
däribland dataspel.  

Som tidigare nämnts finns det även användningsområden för evolution av samarbete i 
verkliga sammanhang och då kanske framför allt i system där ett flertal robotar samverkar 
för att utföra en uppgift. Richards, m.fl. (2005) studerade exempelvis hur evolution kan 
användas för att få ett antal UAVs att samarbeta i militära flyguppdrag för att söka igenom 
okända och i vissa fall farliga områden (se sektion 2.3.2). Även om de använde sig av en 
simulerad miljö så är det fortfarande ett konkret exempel på hur tekniker för att evolvera 
fram samarbete kan komma till verklig användning i framtiden. Dessa tekniker kan också 
vara till samhällelig nytta då flera billiga enheter som samarbetar i vissa fall kan ersätta en 
bättre men kostsam enhet och på så sätt minska de ekonomiska riskerna samtidigt som tiden 
det tar att utföra vissa uppgifter kan kortas ned. Då uppgifter i fallet med UAVs inkluderar 
räddningsuppdrag (Richards m.fl., 2005) kan det sistnämnda bli en mycket viktig aspekt. 
Användning av flera samarbetande enheter istället för en kan också ge robustare system då 
uppgifter kan fortsätta att utföras även om en eller flera av enheterna skadas eller förstörs.  

Tidigare delar av denna rapport har beskrivit arbetets genomförande och de val som gjordes. 
Då flera av dessa val kan ha haft en stor inverkan både på arbetet som helhet och på de 
resultat som återfåtts så kan det vara intressant att i efterhand diskutera vilka alternativ som 
hade varit möjliga och skillnaderna som dessa hade kunnat medföra.  

Ett val som har varit mycket betydelsefullt för detta arbete har varit användandet av tekniken 
Multi-Component ESP. Då denna teknik bygger på en relativt komplicerad arkitektur med ett 
stort antal populationer så har i detta fall tiden det tagit att evolvera fram agenterna 
påverkats starkt jämfört med om en enklare teknik, med bara en population per nätverk, 
hade använts. Uppdelningen i flera populationer kan dock snabba upp och effektivisera 
evolutionen av ett neuralt nätverk (Rawal m.fl., 2010). Det är alltså möjligt att en enklare 
teknik hade krävt många fler generationer för att uppnå samma resultat och att den totala 
tiden för evolutionen därför hade förblivit densamma.  

Då Multi-Component ESP framför allt visat på fördelar över andra tekniker i miljöer med 
kooperativ och konkurrensbaserad samevolution (se sektion 2.3.4) så är det svårt att säga 
vilka skillnader i resultat som tekniken har medfört för detta arbete då ett statiskt icke-
evolverande motstånd användes. Faktumet att varje agent styrs av flera neurala näverk som 
fokuserar på var sin motståndare bör dock ha haft en positiv inverkan på agenternas förmåga 
att observera flera targets samtidigt.    

Ett annat val som har varit av stor vikt för både arbetet och resultaten är valet av 
problemdomän. I detta fall användes CMOMMT men det finns även andra 
samarbetsproblem som hade varit möjliga att använda, exempelvis Predator-Prey. Även om 
båda dessa domäner lämpar sig väl för denna typ av arbete så hade Predator-Prey sannolikt 
varit ett bättre val eftersom det har använts tillsammans med Multi-Component ESP i 
tidigare arbeten (Rawal m.fl., 2010; Rajagopalan m.fl., 2011). Detta hade medfört att färre 
designval hade behövts göras då den enda stora skillnaden mot dessa arbeten hade varit 
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tilläggen av brusig indata och hinder. Samtidigt hade resultaten fått en starkare koppling till 
tidigare resultat då direkta jämförelser mellan dessa hade varit möjliga. 

6.3 Framtida arbete 
Ett första steg som fortsättning på detta arbete vore att utföra experiment med 
kombinationer av två av egenskaperna för att på så sätt ta reda på vilken kombination som 
bidragit mest till den relativt stora effekt som kunde ses när alla tre egenskaperna 
kombinerades. Detta skulle kunna ge ytterligare information om varför en så stor effekt 
kunde ses och hur den eventuellt kan undvikas. 

Resultaten från arbetet har som tidigare nämnts också öppnat upp nya frågor kring hur olika 
problemdomäner kan påverka effekten som egenskaperna har på evolutionen. Det vore 
därför intressant att i ett eventuellt framtida arbete utföra liknande experiment som i detta 
arbete fast i experimentmiljöer baserade på andra problem, exempelvis Predator-Prey. Ett 
sådant arbete skulle kunna ge ökad kunskap om hur egenskapernas effekter kan 
generaliseras och för vilka typer av problem som egenskaperna påverkar mest. Alternativt 
skulle experimentmiljön från detta arbete kunna varieras för att ge andra typer av 
utmaningar. Exempelvis behöver inte targets röra sig slumpmässigt utan kan istället aktivt 
försöka undvika robotar. I en sådan miljö skulle helt andra samarbetsbeteenden och 
lösningar behövas än de som kunde ses i detta arbete.  

På längre sikt vore det också intressant att implementera Multi-Component ESP i en riktig 
spelmotor för att utvärdera hur denna teknik lämpar sig i ett sådant sammanhang. Detta 
nämns också av Rawal, m.fl. (2010) som potentiellt framtida arbete och då med Unreal 
Tournament som exempel på spelmotor. Föregående delkapitel tog också upp eventuella 
användningsområden i verkligheten såsom system där flera robotar samverkar för att utföra 
en uppgift. Möjliga framtida inriktningar skulle alltså kunna vara att applicera Multi-
Component ESP i ett verkligt sammanhang med riktiga robotar istället för simulerade. Båda 
ovanstående arbeten skulle kunna ge mycket information om vilken potential Multi-
Component ESP har för användning i realistiska sammanhang. 
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