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Sammanfattning 
Det här arbetets syfte var att utvärdera två olika vägplaneringsalgoritmer till svärmagenter 

för att skapa samarbete. De två algoritmerna som användes var A* och kollaborativ 

spridning.  

Arbetet är uppdelat i två olika delsteg, ett implementationssteg där en miljö, svärmagenter, 

de två algoritmerna och en karaktär implementerades. I det andra delsteget utfördes ett antal 

experiment. Experimenten innehåller två typer: svärm möter karaktär och svärm mot svärm. 

I experimenten svärm mot karaktär mötte svärmagenter med A* eller kollaborativ spridning 

som vägplaneringsalgoritm en karaktär. De mätvärden som samlades in var: 

tidseffektiviteten, tid tills fiende är nådd, tid tills matchens slut och antal överlevande 

agenter. I svärm mot svärm mötte svärmagenter som använde A* svärmagenter som använde 

kollaborativ spridning och där mätvärdet antalet överlevande agenter samlades in samt 

vilken algoritm som vann. Resultaten från experimenten visar att kollaborativ spridnings 

svärmagenter är de agenter som på det bästa sättet samarbetar för att eliminera sin fiende. 

Nyckelord: Svärm, Kollaborativ spridning, A*, samarbete 
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1 Introduktion 

I detta projekt utvärderades två olika vägplaneringsalgoritmer till en svärmAI för att skapa 

samarbete. Algoritmerna som användes var A* som används ofta inom spel, och kollaborativ 

spridning, en relativ ny algoritm. A* fungerar genom att gå igenom världen som 

representeras via punkter och börjar med den punkt som är markerad som startpunkt. 

Därefter genom att undersöka dess grannars kostnad som beräknas av en viss heuristik går 

A* vidare till den med minst kostnad. När den punkt som är markerad som mål hittas, är A* 

klar. Kollaborativ spridning fungerar genom att sprida ut ”lukten” av det mål som ska hittas.  

Syftet var att försöka skapa samarbete och nya beteende inom en svärm. Det intressanta med 

detta arbete är att se om det är möjligt genom användning av dessa två algoritmer att skapa 

ett mer mänskligt beteende där agenterna samarbetar tillsammans för att nå sitt mål. Denna 

undersökning är relevant för personer inom spelindustrin samt personer inom AI-forskning 

som jobbar med att skapa samarbete mellan agenter.  

En del av metoden som användes var implementation av de två algoritmerna anpassade till 

att skapa samarbete inom en svärm. Implementationsdelen bestod även av en svärm, en 

agent som svärmen ska jaga och en värld som agenterna kan interagera med. Den andra 

delen av metoden bestod av ett antal experiment som utfördes på de två olika svärmarna som 

skapades i implementationsdelen. Experimenten gav resultat om hur effektivt svärmarna 

samarbetar och hur effektiva algoritmerna var vid ett högre antal agenter.  
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2 Bakgrund 

Det huvudsakliga syftet ett spel har är att vara underhållande för spelaren att spela. För att 

uppnå detta mål skapar spelutvecklare utmaningar för spelaren i spelet som oftast är i form 

av strider mot spelets AI (Szita, Ponsen & Spronck, 2009). Spelets AI har då en stor roll i att 

utmana och motivera spelaren att spela vidare, om detta uppnås kommer spelet att ses som 

underhållande (Szita, Ponsen & Spronck, 2009).  

För att en AI inom spel ska anses som bra måste vissa krav uppfyllas: den måste vara snabb, 

robust, flexibel och människoliknande (Lucas, 2009).  AI:n måste vara snabb i sina 

beräkningar för att inte spelet ska behöva vänta på att den ska utföra sina beräkningar. 

Kravet robust är att AI ska klara av det mesta och inte få fel i sina beräkningar som gör att 

den inte kan hantera situationen den är i. En AI är flexibel när den kan hantera alla olika 

händelser som kan ske i ett spel. För att en AI ska uppfattas som mänsklig måste den 

uppfattas som trovärdig och som intelligent (Schaeffer, Bulitko & Buro, 2008). En AI får 

dock inte vara för smart som spelaren aldrig kan vinna över, för att ett sådant spel kommer 

spelaren att tröttna rätt fort på (Lucas, 2009). Det måste alltså vara en viss balans, AI:n ska 

vara smart, utmanande men inte övervinnelig utan mänsklig som spelaren anser 

underhållande att spela emot.  

På grund av detta börjar utvecklare satsa mer på AI och försöker skapa originella och 

människoliknande beteenden (Orkin, 2006) som till exempel spelet F.E.A.R (Vivendi 

Universal, 2005). Spelet F.E.A.R (Vivendi Universal, 2005) har blivit vida omdiskuterat och 

känt för sin AI som upplevdes intelligent, där agenterna samarbetade med varandra 

(William, 2006). Spelet skapade en illusion om att agenterna flankerade spelaren, detta 

gjordes genom att agenterna förflyttade sig till förutbestämda platser för att ta skydd. Dessa 

platser var bestämda av bandesignerna som valde platserna genom att beräkna vart spelaren 

skulle vara vid en viss tidpunkt och genom detta skapades illusionen (William, 2006). I spelet 

skapades även en annan illusion om samarbete i form av förstärkning, agenterna kallade på 

förstärkning när de slogs mot spelaren. Sen när spelaren fortsatte springa framåt möttes den 

av flera agenter som kom springande. Agenterna skulle ha varit där även om de första 

agenterna inte hade kallat på hjälp, men tack vare detta skapades en illusion om att 

agenterna var smartare än vad de egentligen var (William, 2006). I spelet samarbetar 

agenterna med varandra på andra sätt genom att ge skydd till de agenter som fortsätter 

framåt mot spelaren, för att skapa ett trovärdigt beteende av en trupp soldater (Orkin, 2006). 

I många spel som exempelvis left4Dead (Valve Corporation, 2008) är det många agenter som 

springer tillsammans och attackerar spelaren, en sorts svärm AI. Alla agenter i denna svärm 

koordinerar sina rörelser utefter de andra i gruppen och ser då ut som att alla rör sig 

tillsammans som en grupp/flock. Oftast brukar dock samarbetet i gruppen inte vara mer 

avancerad, alla i gruppen är individer och samarbetar inte med de andra. Genom att alla 

agenter har samma mål och följer vissa regler kommer de att springa i en koordinerad grupp 

men de kommer inte att jobba tillsammans för att effektivast attackera sin motståndare eller 

uppnå sitt mål. Om agenterna kunde koordinera sina attacker tillsammans, samarbeta för att 

nå sitt mål tillsammans skulle detta ge upphov till en mera människoliknande AI och därmed 

ge spelaren en roligare upplevelse när han/hon spelar spelet (Schaeffer, Bulitko & Buro, 

2008).  
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I detta kapitel kommer centrala delar för arbetet att beskrivas och genom att läsa kapitlet får 

läsaren den nödvändiga kunskapen som behövs för att bättre förstå samt ta till sig senare 

delar av projektet. 

Första avsnittet 2.1 innehåller en beskrivning av begreppet agenter vilket är ett begrepp som 

används ofta i projektet. Avsnitt 2.2 är inriktad på begreppet svärmAI där även Reynolds 

(1987) boids beskrivs. Det är relevant att presentera då projektet kretsar kring detta. 

Nästkommande avsnitt 2.3 beskriver algoritmen A* som är en av de algoritmerna som 

användes i detta projekt. Avsnitt 2.4 är uppdelad i två delavsnitt 2.4.1 och 2.4.2 för att 

beskriva den andra algoritmen kollaborativ spridning som användes i projektet. Det sista 

avsnittet 2.5 ger en överblick av andra relaterade arbeten till projektet. 

2.1 Agenter 

Agenter inom datavetenskap är något som agerar i en viss miljö och reagerar på förändringar 

inom denna miljö. En agent är inte något levande och den styrs inte av någon utan har en viss 

kontroll över sitt eget agerande och tillstånd. Agenters agerande brukar vara 

förprogrammerade och har fördefinierade sätt att agera på en viss förändring. Dessa agenter 

blir ett artificiellt liv som interagerar med andra agenter och sin miljö (Wooldridge & 

Jennings, 1995) 

Agenter inom spel brukar kallas botar och brukar antingen slås med eller emot spelaren. 

Agenterna i spelet styrs av spelets AI och som beskrevs innan ska vara underhållande.  

Ett multiagent system är ett system där flera agenter kan interagera med varandra och 

världen. 

2.2 SvärmAI 

En svärm är en grupp av entiteter som interagerar med varandra och med sin miljö, till 

exempel en flock med fåglar (Hinchey, Sterritt & Rouff, 2007). Individerna i gruppen har ett 

gemensamt mål som alla jobbar för att uppnå (Hinchey, Sterritt & Rouff, 2007) till exempel 

myror som letar efter mat. Genom att individerna i gruppen interagerar med varandra och 

sin miljö skapas ett globalt mönster (Yan-fei Zhu & Xiong-min Tang, 2010) 

Svärmar har applicerats inom artificiell intelligens, förkortas AI, för att skapa komplexa 

system av interagerande individer som med minimal kommunikation med sina grannar 

skapar ett globalt beteende. Algoritmerna inom svärmAI är modellerade och skapta för att 

imitera beteendet hos insekter som har egenskapen att svärma som till exempel bin och 

myror (Yan-fei Zhu & Xiong-min Tang, 2010). 

Reynolds (1987) anses vara grundaren till boids som är en modell för att beskriva rörelser 

hos en flock eller svärm. Denna modell består av tre regler som Reynolds (1987) anser vara 

nödvändiga för att skapa ett svärmbeteende: 

 Centrering, varje agent försöker hålla sig i närheten av sina närmaste grannar i 

flocken. 

 Undvika kollisioner, agenter ska undvika att kollidera med sina grannar. 

 Matcha hastighet, agenterna ska försöka ha samma hastighet och riktning som sina 

närmaste grannar. 
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Regeln centrering gör att varje agent kommer vilja närmare sig flockens centrum. Varje agent 

har lokal syn på vart centrum ligger, vilket resulterar i att centrum ligger i mitten av deras 

närmaste grannar (se Figur 1). Enligt Hartman och Benes (2006) kan centrum c beräknas 

genom att ta summan av den aktuella agentens grannars position   dividerat med antalet 

grannar  .  

    
  

 

 

   

 

Den aktuella agentens nya riktning      tas sedan fram genom att ta c subtraherat med 

agentens position  :  

         

Resultatet av denna ekvation kan ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Agenten rör sig mot centrum av dess granar inom ett visst område. 

Den andra regeln gör att varje agent försöker ta sig så långt ifrån sina närmaste grannar de 

kan. För att uppnå detta beräknas summan av alla grannagenters position    och sedan 

subtrahera den nuvarande agentens position   med denna summa. Summan negeras och 

resultatet blir vektorn    (Hartman & Benes, 2006).  

             

 

   

 

Effekten av denna regel kan ses i Figur 2. 
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Figur 2. Agenten rör sig ifrån de andra agenterna. 

Den sista regeln handlar om att matcha hastigheten och riktningen som den nuvarande 

agenten har med dess närliggande grannar. Enligt Hartman och Benes (2006) uppnås regeln 

genom att dividera summan av den nuvarande agentens grannars hastighets vektor     med 

antalet grannagenter  . Resultatet av beräkningarna blir en hastighets vektor      som är den 

genomsnittliga hastighet och riktningen för alla närliggande agenter.  

       
      

 

 

   

 

Genom denna regel kommer flocken att se ut att hålla en viss formering, varje agent kommer 

att försöka hålla samma hastighet och riktning som de andra agenterna i flocken. 

När dessa regler appliceras på varje agent i ett multiagentsystem kommer agenterna att börja 

koordinera sina rörelser och skapa ett beteende som efterliknar en svärm. 

I detta projekt implementerads en svärm som den här och genom användning av två olika 

tekniker skapades samarbete mellan agenterna i svärmen. För att svärmen ska kunna 

lokalisera sitt mål och välja den bästa vägen dit använder den sig av en 

vägplaneringsalgoritm. 

2.3 A* 

A* är den algoritm som används mest när det kommer till att lösa vägplaneringsproblem 

inom spel (Kirby, 2010). Vägplaneringsproblem uppstår när en agent ska försöka förflytta sig 

till en punkt på billigaste sätt, den väg som tar kortast tid att förflytta sig på från punkt A till 

punkt B. A* är en söktalgoritm som söker igenom världen för att hitta sitt mål. 

Beräkningarna för A* är inte billiga men algoritmen anses vara den snabbaste och billigaste 

att använda av de sökalgoritmer som finns (Kirby, 2010).  
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A* söker igenom en graf som representerar den värld som ska sökas igenom. Världen är 

uppdelad i noder och har information om vilka noder som är grannar med vilka (se Figur 3). 

Algoritmen börjar med noden som är start och går igenom nodens alla grannar som läggs i en 

prioriterad lista utefter deras kostnader (se Figur 4). Kostnaden beräknas genom F = G + H 

där F är nodens beräknade kostnad, G är kostnaden att ta sig till noden och H är den 

uppskattade kostnaden från noden till målet (Buckland, 2004). Den uppskattade kostnaden 

brukar beräknas genom att ta målets koordinater subtraherat med nodens koordinater vilket 

representerar fågelvägen från noden till målet även kallat Manhattan avstånd (Kirby, 2010). 

Algoritmen tar sedan noden högst upp i den prioriterade listan och gör samma beräkningar 

för dess grannar. Beräkningarna fortsätter tills noden markerad som mål plockas ut från den 

prioriterade listan. Genom att spara den föregående noden till den nästkommande ur listan 

har man den vägen som algoritmen anser vara kortast (se Figur 4). 

 

Figur 3. Världen representerad i noder med en start och mål nod 
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Figur 4. A* går igenom startnodens grannar och tar sedan den med minst 
kostnad och gör samma med den. De mörkare strecken är de noder som 

plockas ur den prioriterade kön. 

För att kunna använda denna algoritm i projektet anpassades algoritmen för att skapa 

samarbete inom en svärm. Samarbetet skapades genom att svärmagenterna söker med hjälp 

av A* vid olika tillfällen och hittar då olika vägar som är kortast på grund av att målet de 

söker efter är rörande. De svärmagenter som inte har sökt kan följa efter, genom 

svärmberäkningarna, de agenter som har hittat en väg. Svärmagenterna kan då vara i två 

olika tillstånd, ett jagande där agenten följer vägen till målet och ett svärmande där agenter 

utför svärmberäkningar samt följer efter de agenter som är i jagartillståndet. Genom detta 

såg svärmen ut att samarbeta och gjorde det svårare för karaktären att fly. Det gjorde även att 

A*-beräkningarna inte behövde utföras av alla svärmagenter vilket sparade processortid. 

2.4 Kollaborativ spridning 

För att enklare kunna förklara kollaborativ spridning delas detta avsnitt upp i 2 mindre 

delavsnitt. Först förklaras basen till algoritmen och sedan förklaras hur denna algoritm 

fungerar i en spelvärld. 

2.4.1 Bas spridning 
I Kollaborativ spridning delas världen upp i rutor som i A* (se Figur 3) men i det här fallet är 

inte rutorna noder utan istället agenter. Agenterna kan delas upp i olika kategorier om vissa 

agenter jagar någon/några agenter:   
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 Målagenter: agenter som blir jagade av andra agenter och kan vara rörande mål 

eller stillastående i världen. I spelet left4dead (Valve Corporation, 2008) är det 4 

överlevande karaktären som ska ta sig till en säker plats medan de blir jagade av 

zombies. Överlevarna är målagenterna som zombierna jagar. 

 Jagandeagenter: Dessa agenter jagar målagenterna. Agenterna kan vara flera och 

samarbeta med varandra för att fånga/nå målagenter till exempel zombierna i 

left4dead. Det kan vara fallet att de jagandeagenterna har flera målagenter, som till 

exempel zombierna i left4dead som har 4 målagenter. Vid dessa fall bestäms vilken 

målagent som jagas av en viss prioritet, till exempel avståndet.  

 Vägagent: Dessa agenter är en del av miljön och hjälper de jagandeagenterna att 

komma närmare sitt/sina mål. Vägagenterna kan vara en ruta som visas i Figur 3. 

 Hinderagent: Hinderagenter är också en del av miljön men hindrar 

jagandeagenterna från att komma närmare målagenterna. Dessa agenter kan vara 

väggar, berg eller låsta dörrar. Hinderagenterna behöver inte förhindra att 

jagaragenterna når sitt mål utan oftast är de bara ett hinder som saktar ner deras jakt, 

till exempel en vägg som jagandeagenterna kan springa runt för att nå sitt mål 

(Repenning, 2006a).  

De olika typerna av agenter kan appliceras på spelet Pacman (Namco, 1980) där en gul 

karaktär som spelaren styr ska äta upp alla piller som är utplacerade i en labyrint. I världen 

finns 3 spöken som jagar och vill äta upp Pacman (se Figur 5). I spelet är Pacman 

målagenten, spöken är jagandeagenterna, vägen i labyrinten är vägagenter och väggarna i 

labyrinten är hinderagenter. 
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 Figur 5. Pacman  

2.4.2 Enkel spridning 
Spridning kan definieras som att något, till exempel molekyler och idéer sprids över en miljö 

under en viss tid.  Kollaborativ spridning använder sig av agenterna i världen för att sprida 

värden i miljön (Repenning, 2006a). Pacman tilldelas ett värde för att representera hans 

"lukt", här kallat för p. P beskriver hur mycket jagandeagenterna vill fånga Pacman, om 

värdet är till exempel negativt kommer de inte att jaga Pacman. Om det skulle finnas flera 

målagenter i världen kommer jagandeagenterna att först jaga den med högst p-värde. Om 

målagenterna har samma p-värde väljer jagandeagenterna den som är närmast (Repenning, 

2006a). Målagenternas värde sprids av miljöagenterna genom användandet av en ekvation 

som används generellt för spridningsproblem och som beskrivs mer i Mark J. Harris Greg 

Coombe, Thorsten Scheuermann och Anselmo Lastr (2002) artikel. Ekvationen förenklad av 

Alexander Repennings artikel Collaborative Diffusion: Programming Antiobjects (2006): 
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Där: 

n = antalet grannar till den nuvarande agenten. 

     = spridningsvärdet för centrumagenten. 

     = grannarnas spridningsvärde.  i > 0, måste finnas minst en granne. 

D = spridningskoefficient [0.0.5]. Ett högre värde gör att spridningen går fortare. 

Denna ekvation kommer att sprida ut Pacmans doft i miljön som skapar en kulle med 

miljöagenten där Pacman står som topp (se Figur 6). Ekvationen kan i detta fall förenklas 

ytterligare genom att sätta koefficienten D till 0.25 vilket kommer att ge p det genomsnittliga 

värdet av dess grannars p-värde (Repenning, 2006a):  

                                                                           

Jagandeagenterna kommer nu att kunna börja jaga Pacman genom användning av en enkel 

kullklättringsteknik (Repenning, 2006a). Kullklättring innebär att agenterna förflyttar sig till 

den nuvarande vägagentens granne med bäst p-värde. Det är en teknik som ger den optimala 

lösningen lokalt, den tar det optimala beslutet för stunden och ser inte den globala optimala 

lösningen (Brownlee, 2011, s.39). Genom algoritmens egenskaper kommer dock vägen som 

agenterna tar vara optimal genom att p-värdena för varje vägagent beskriver hur lång vägen 

är till målet. 
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Figur 6. Hur det kan se ut vid användning av spridning och Pacman lukt har 
spridits sig över miljön, med värden för hur långt bort Pacman är från varje 

ruta. 

När algoritmen används i en öppen miljö som i Figur 6 kommer de jagandeagenterna att gå 

rakt emot Pacman, vilket inte är någon skillnad i beteende än andra vägplaneringsalgoritmer 

som skulle vara enklare att implementera. Om man lägger till väggar i världen och andra 

hinder blir miljön svårare att röra sig i, vilket gör det svårare för många 

vägplaneringsalgoritmer att hitta sitt mål. Genom att kollaborativ spridning sprider lukten av 

målet kommer agenterna även om det finns hinder enkelt att hitta Pacman genom att följa 

hans lukt. Hinderagenterna som representerar hinder i världen sprider inte Pacmans lukt 

utan ger istället värdet 0 när tillfrågad om dess p-värde (Repenning, 2006a). 

Jagandeagenterna kommer då att kunna förflytta sig runt hinder och kommer alltid att hitta 

Pacman, om det finns en väg dit (se Figur 7). 

Jagandeagenterna gör inte spridningsekvation, de ger som hinderagenterna värdet 0 om de 

blir frågande efter sitt p värde vilket gör att när en jagandeagent står på en vägagent kommer 

vägagenten att ge p-värdet 0. Jagandeagenten kommer då att ses som ett hinder i världen av 

andra jagandeagenter (Repenning, 2006a). Om några agenter går tillsammans i en öppen 

plats som sedan delar upp sig i mindre vägar kommer de dela upp sig och ta en väg var. Ett 

exempel på detta kan ses i Figur 8 där Pacman omringas och kan inte fly vilket resulterar i att 

spökena kommer att lyckas fånga Pacman.  

Samarbetet skapas naturligt genom användning av kollaborativ spridning. Repenning 

beskriver i sina artiklar Collaborative Diffusion: Programming Antiobjects (2006) och Excuse 

me, I need better AI! Employing Collaborative Diffusion to make Game AI Child’s Play 

(2006b) att algoritmen kan användas för att skapa avancerade beteenden mellan agenter i 
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fotbollsspel. Där lukten av bollen, de två målen och spelarna från de två lagen sprids över 

spelplanen. 

Kollaborativ spridning är relativt enkel att implementera och mer robust än andra tekniker 

(Repenning, 2006a). Den är robust för att den hittar alltid en väg, den kan enkelt appliceras i 

en annan miljö och den skapar samarbete mellan agenter i multiagentssystem. 

 

Figur 7. Kollaborativ spridning när det finns hinder i världen. 
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Figur 8. Spökena tar varsin väg för att omringa Pacman. Den gula cirkeln är 
Pacman och de färgade cirklarna är spökena. 

Kollaborativ spridning skapar samarbete mellan agenter automatiskt och passade därför bra 

att använda i detta projekt.  

2.5 Relaterad forskning 

2.5.1 Evolving the Cooperative Behaviour in UnrealTM Bots 
Mora, Moreno, Merelo (2010) hade som syfte i sitt arbete att förbättra samarbetet för agenter 

i första personskjutarspelet Unreal TournamentTM. I arbetet implementerades en AI teknik 

som heter generisk AI. Generisk AI användes för att skapa agenter som valde de bästa 

besluten som gynnade hela laget istället för den individuella agenten. 

Den genetiska algoritmen ändrade på agenternas redan innan implementerade tillstånd som 

är relaterade till vad agenten gör som individ, men några av tillstånden kan även påverka 

hela laget. Det tillstånd som agenten befinner sig i bestäms av vissa parametrar och dessa 

värden ändrar den genetiska algoritmen på för att skapa agenter som samarbetar 

tillsammans som ett lag. 

Mora, Moreno, Merelo (2010) undersökte två olika sätt att använda algoritmen. Ett där varje 

agent evolverade fram egna värden vilket resulterade i att alla agenter i laget har olika 

parametrar och de kallade denna metod för cr-bot. Det andra var att hela laget använde sig av 

samma värden som evolverades fram, de kallades för cr-Team. 

Mora, Moreno, Merelo (2010) testade dessa agenter genom experiment som bestod av att låta 

de två olika agentlagen möta de vanliga agenterna i spelet i en dödsmatch. Dödsmatchen gick 

ut på att laget skulle få fler poäng än motståndarlaget, varje agent fick poäng när den dödade 

en agent ur motståndarlaget. Experimenten visade att deras agenter var bättre än den vanliga 
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agenten som finns i spelet, genom att deras agenter som lag hade samlat ihop fler poäng än 

laget med de vanliga agenterna. Den som hade mest poäng som individ var dock en vanlig 

agent men lagets sammanlagda poäng var sämre än de andra två lagens. Sedan genom att 

jämföra de sammanlagda poängen kunde de se att cr-Team agenterna hade samlat ihop fler 

poäng än vad cr-bot agenterna hade gjort, detta var vad de hade förväntat sig då cr-Team 

evolverar fram agenter som ett lag. 

2.5.2 Collaborative Diffusion: Programming Antiobjects 
Repenning (2006a) förklarar i sin artikel att objektorienterad programmering kan lura oss 

till en känsla av förståelse och kan få oss att försöka skapa objekt som är inspirerade utefter 

den verkliga världen. Han säger att detta kan resultera i system som är mer komplexa än vad 

de behöver vara eller värre att de inte fungerar alls. Genom att han har varit lärare för 

spelstudenter har han sett hur objektorienterad programmering har försvårat vissa problem 

vilket han presenterar i sitt arbete (2006a). 

I arbetet förklarar Repenning (2006a) att ett av huvudmålen med arbetet var att skapa en 

robust AI-ram för utveckling av realtids multiagent spelapplikationer. Med robust menar 

Repenning (2006a) att samarbetet mellan agenter ska fungera i alla miljöer det appliceras i 

och fungera med ett högt antal agenter. 

Repenning (2006a) presenterar i sitt arbete ett annat sätt att skapa spel, genom användning 

av antiobjekt. Repenning (2006a) visar ett exempel på hur antiobjekt kan användas i spelet 

Pacman, som genom användningen av AI tekniken Kollaborativ spridning får spökena att 

samarbeta tillsammans för att fånga Pacman. 

Repenning (2006a) presenterar även att genom användning av kollaborativ spridning ett sätt 

att skapa ett fotbollsspel där spelarna samarbetar i lag och tävlar mot ett motståndarlag. 

Fotbollsspelet diskuterar Repenning (2006a) att det är väldigt robust på grund av att det går 

att appliceras i vilken miljö som helst, agenterna samarbetar på ett bra sätt och spelar bra 

mot sina motståndare. Han har kunnat se detta tack vare att spelet har använts av elever från 

Japan och USA där de fick ändra miljön, antalet spelare per lag, mål och antal bollar. 

Agenterna klarade att spela mot varandra fast under dessa förhållanden och utförde vad som 

ansågs vara rimliga strategier. 

Repenning (2006a) kommer fram som slutsats i sitt arbete att genom användning av 

antiobjekt blir problem som verkade komplexa mycket enklare och kan göra applikationer 

effektivare samt robustare. 
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3 Problemformulering  

I detta kapitel kommer först projektets syfte, motivering och olika delsteg presenteras. Sedan 

kommer metoden som ska användas i projektet att beskrivas. 

Syftet med projektet var att utvärdera två olika vägplaneringsalgoritmer till en svärm. 

Algoritmerna skapade samarbete mellan agenterna och sedan jämfördes med varandra. De 

två algoritmerna som utvärderades var A* och kollaborativ spridning.  

Kollaborativ spridning är en relativt enkel algoritm att implementera och den är stabil, hittar 

alltid en lösning, samt den skapar samarbete mellan agenter. Algoritmen är väl anpassad 

enligt Repenning (2006a) till att använda i multiagentssystem som till exempel fotbollsspel 

och borde även kunna appliceras samt fungera bra till ett skjutarspel. Denna algoritm är inte 

lika utbredd och använd som andra vägplaneringsalgoritmer inom spel. Algoritmen har dock 

bra egenskaper som kan ge goda resultat vid applicering på en svärm som till exempel att den 

alltid hittar en väg. Den var även intressant för detta projekt för att se hur samarbetet som 

algoritmen skapar kan anpassas och användas till svärmagenter. Den ska inte, tack vare sina 

egenskaper vara allt för tidskrävande även om det blir fler agenter i världen, för att 

beräkningarna körs över noderna i världen. Algoritmens resultat kan dock komma att bero på 

antalet agenter i svärmen, på grund av att algoritmens egenskaper kan den dela upp hela 

svärmen i en agent per väg eller inte kan täcka alla flyktvägarna som målagenten kan ta. 

Målagenten får det då enklare att eliminera agenterna i svärmen och enklare att fly från dem.  

A*-algoritmen är vida känd och används ofta inom spel för att lösa olika sorters sökproblem. 

Algoritmen är stabil, den hittar alltid en lösning som är optimal, samt oftast den sökalgoritm 

som är effektivast. Tack vare detta var det ett bra val att applicera algoritmen på en svärm 

och det var av intresse att se hur bra algoritmen presterade. Om inte algoritmen anpassas till 

en svärm exekveras den flera gånger vilket resulterar i att den tar upp mycket processortid. 

Fler agenter det är i ett spel desto fler sökningar måste göras, alla agenter måste veta vägen 

till målet från sin position samt varje gång målet rör sig. En väl anpassad A* till en svärm kan 

dock ändå prestera bra och ge rimliga exekveringstider. Alla agenter i svärmen behöver inte 

veta vägen utan kan följa en eller flera agenter som har sökt och har information om vägen. 

Det var intressant att se vad för resultat prestandamässigt denna algoritm gav och även vad 

för samarbete denna algoritm skapade efter anpassning.  

Det var av intresse att jämföra detta projekts implementerade algoritmer, A* och kollaborativ 

spridning, då dessa är två helt olika ansatser till att lösa vägplaneringsproblem. A* använder 

sig av noder medan kollaborativ spridning använder sig av agenter, A* söker igenom världen 

för att hitta målet medan kollaborativ spridning sprider ut lukten av målet över alla 

miljöagenter. På grund av att algoritmerna är olika kan de när appliceras på en svärm ha 

olika fördelar. Ett exempel på olika fördelar, är att kollaborativ spridning kan vid mindre 

antal agenter sprida ut agenterna var och en så att karaktären kan enkelt döda svärmen utan 

problem. A* däremot kan hålla ihop svärmen vilket gör det enklare för karaktären att fly men 

svårare att döda svärmagenterna. De värden som jämfördes var algoritmernas 

exekveringstid, överlevande agenter med mera, detta kommer att beskrivas mer utförligt i 

kapitel 3.2. 
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3.1 Delsteg 

Problemet kan delas upp i följande mindre delsteg. 

3.1.1 Implementation av experimentmiljön 
Första delsteget var att skapa en miljö som agenterna sedan kunde interagera med. Miljön 

skulle ha hinder, som väggar och andra föremål som agenterna måste ta sig runt för att ta sig 

till karaktären. Miljön ska ha dessa egenskaper för att karaktären ska kunna gömma sig, 

algoritmerna ska användas på bästa sätt och för att spelet ska efterlikna vanliga spel där 

agenterna inte interagerar i en öppen miljö. Delsteget innefattade även implementation av en 

svärm som följer de tre reglerna som togs upp i kapitel 2.2. Sedan implementerades även de 

två olika algoritmerna och två olika svärmar skapades med varsin sökalgoritm. I detta delsteg 

skapades även en enkel AI till en spelaragent för att denna inte skulle behövas styras vid 

testningen.  

3.1.2 Experiment 
I detta steg skulle de två implementerade algoritmerna utvärderas. Algoritmerna utvärderas 

genom att analysera hur tidseffektiva de är, hur lång tid det tar att exekvera algoritmerna. I 

spel är det viktigt att tiden som en algoritm körs är kortvarig, en agent ska inte ta flera 

minuter på sig innan den reagerar på någon förändring i världen. Utvärderingen av 

algoritmerna är ett sätt att se hur bra algoritmerna passar att användas i en svärm. 

I detta delsteg skulle även de två olika svärmarna analyseras genom att se hur bra de 

samarbetar som en grupp. Denna analys gjordes genom att utvärdera hur effektiva 

svärmarna var, hur fort de hittade sitt mål, hur fort de eliminerade målet och hur många av 

svärmagenterna som överlevde. Svärmarna utvärderas även genom att se vilken av 

svärmarna som klarade sig om de fick varandra som mål. Utvärderingen är intressant 

eftersom det visar hur de olika algoritmerna skapar olika sätt att samarbeta och vilken av 

dem som är effektivast inom att eliminera sitt mål. 

3.2 Metodbeskrivning 

En del av metoden som användes var implementation i C++ detta är nödvändigt för att det 

skulle vara möjligt att skapa två fungerade svärmar med två olika sökalgoritmerna. Denna 

metod har även Tzung-Pei, Hong Ke-Yuan Huang och Wen-Yang Lin (1998) använt sig av i 

deras projekt. Även en AI för karaktären skulle implementeras för att experimenten skulle bli 

enklare att utföra utan någon mänsklig faktor. Svärmarna har då samma chans utan att en 

faktor om hur bra spelaren spelar blandas in. Svärmarna och karaktären testades för 

eventuella fel, buggar eller krascher som kunde existera, vilket kunde komma att påverka 

resultaten senare vid experimenten.  

För att utvärdera de två algoritmerna användes en kvantitativ metod, där mätvärden 

inhämtades genom utförandet av ett antal experiment där olika variabler ändrades 

successivt.  

De två olika svärmarna utvärderades genom att kolla på hur tidseffektiva deras algoritmer 

var. Denna metod har även Tzung-Pei, Hong Ke-Yuan Huang och Wen-Yang Lin (1998) 

använt för att utvärdera sin genetiska algoritms tidseffektivitet vid olika sökdjup för ett 

minimaxträd. I detta projekt gjordes utvärdering på ett liknande sätt men istället för ett ökat 

sökdjup ökades antalet agenter i svärmen.  
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Experimenten kördes ett visst antal gånger vid varje ökningssteg av agentantalet. Vid varje 

steg kördes programmet 5 gånger. Exekveringstiden beräknades sedan genom att ta den 

genomsnittliga tiden av de fem körningarna i varje steg. Experimentet är intressant för att 

övergripligt utvärdera båda algoritmernas tidseffektivitet och kunna analysera om 

algoritmerna passar till att användas i en svärm av agenter utan att ta upp för mycket 

processortid.  

A.M. Mora, M.A. Moreno, J.J. Merelo, P.A. Castillo, M.G. Arenas och J.L.J. Laredo (2010) 

har utvärderat sina genetiskt utvecklade agenter genom att låta dem slåss i lag mot varandra. 

Varje agents poäng sparades, agenter fick poäng varje gång de dödade en agent från 

motstående lag, sedan jämfördes lagens sammanlagda poäng. I detta projekt användes denna 

metod i två olika experiment. 

I det första experimentet slogs svärmarna mot varandra i ett visst antal matcher. I matcherna 

ändrades antalet agenter men med lika många agenter i varje svärm och varje ökningssteg 

kördes 5 gånger. Varje agent i svärmarna fick dock inte poäng för varje motståndaragent som 

den dödade utan svärmarna fick poäng i hur många agenter som överlevde. Statistik över 

vinster, förluster och även oavgjorda matcher samlades in för varje match för att ytterligare 

utvärdera de två algoritmernas prestationer.  

I det andra experimentet möte svärmarna en agent som representerade en spelkaraktär. 

Karaktären kunde skjuta svärmagenterna som dog av 2 skott och hade som mål att överleva 

genom att vara den sista kvar. Karaktären kunde även röra sig utav en enkel algoritm. Antalet 

agenter i svärmen ökades och programmet kördes samma antal gånger, 5 gånger, vid varje 

ökningssteg av agentantalet. Mätvärdena som samlades in i detta experiment var tiden det 

tog för svärmarna att lokalisera karaktären, tiden det tog för svärmen att döda karaktären 

och antalet överlevande svärmagenter. Mätvärdena samlades in för att ytterligare kunna 

utvärdera svärmarnas samarbete och hur effektivt de kunde eliminera sitt mål.  

Alla dessa experiment är av intresse då de två algoritmerna kan bete sig olika beroende på 

hur många agenter som finns i svärmen. Skulle kollaborativ spridning fungera bättre med 

fler agenter i svärmen och skulle A* vara snabbare med färre agenter i svärmen? Det är även 

intressant att se vilken av dessa algoritmer som fungerar bäst vid möte av en annan svärm, 

vilket kan ses som ett spel där flera spelare finns i världen som svärmen ska slåss emot. 

Testdatan från de olika experimenten ger en bra överblick om hur de båda algoritmerna 

lämpar sig att använda för samarbete i en svärm. 

Ett alternativt sätt att mäta hur bra agenterna samarbetar med varandra kan vara att göra en 

kvalitativ undersökning med testpersoner. Där testpersonerna får svara på intervjuer eller 

enkäter, testpersonerna kan vara till exempel studenter på Högskolan i Skövde som har god 

kunskap om spel. Denna metod skulle vara intressant för utvärdering av samarbetet och hur 

underhållande AI:n uppfattas av andra. I detta projekt var det dock inte intressant hur 

underhållande AI:n var utan hur effektiv den var. Kvalitativa metoden är även mycket mer 

tidskrävande än en kvantitativ undersökning och det kan förutsättas att tiden som det tar för 

svärmen att eliminera sitt mål är en viktig faktor till hur underhållande AI:n är. Det kan dock 

vara intressant i ett senare projekt göra en undersökning om hur underhållande AI:n är att 

spela mot och hur samarbetet uppfattas.  
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4 Genomförande 

Experimentmiljön och AI:n har skrivits i C++ och kompilerats i programmet Microsoft Visual 

C++ 2010 Express. Grafikbiblioteket VirtualGameConsole har använts för utritning av 

experimentmiljö, svärmen och karaktären. Utritningen har använts för att kunna verifiera att 

programmet och alla dess delar fungerade som det skulle. Figur 9 demonstrerar hur 

exekvering av programmet kan se ut. 

 

Figur 9. Skärmdump från programmet. De gröna cirklarna är svärmagenter 
och den röda är karaktären. I detta exempel körs vägplaneringsalgoritmen 

kollaborativ spridning. 

Det som visas i Figur 9 är ett experiment där kollaborativ spridning används för att hitta en 

karaktär. De gröna cirklarna är svärmagenterna som använder kollaborativ spridning, den 

röda är karaktären och den blåa fyrkanten är ett skott som karaktären har skjutit iväg.  

Programmet startas med detta experiment, med 2 svärmagenter som använder kollaborativ 

spridning mot en karaktär. När antingen karaktären eller svärmagenterna har dött, kommer 

programmet startas om. Svärmagenterna kommer då att vara färgade gula, som indikerar att 

de använder A* som vägplaneringsalgoritm (se Figur 10).  Bokstäverna H och S som är på 

svärmagenterna visar om agenter jagar, H, eller svärmar, S. I kollaborativ spridning jagar alla 

svärmagenterna alltid och har bokstaven S. 
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Figur 10. Skärmdump där A* används. 

  
Efter att svärmagenterna eller karaktären dör i körningen med A* kommer antalet 

svärmagenter ökas med ett och programmet startas om med kollaborativ spridning, vilket 

kommer att följas med A*. Därefter påbörjas experiment där två svärmar möter varandra. 

Experimenten börjar med två svärmagenter i vardera svärmen, med A*-svärmen i det övre 

vänstra hörnet och kollaborativ spridningsvärmen i det nedre högra hörnet, se Figur 11. Efter 

att en svärms alla agenter har dött kommer programmet köras på nytt men med en till agent i 

varje svärm. Experimenten, svärm mot karaktär och svärm mot svärm, kommer att vara 

klara när svärmagentantalet har gått upp till och med 20 agenter.  

Om användaren skulle vilja hoppa över ett experiment går det att trycka på escapeknappen, 

vilken stänger av programmet och startar nästa körning. Det går även att läsa resultaten från 

körningarna, vilka skrivs ner och sparas i en fil i projektmappen. 
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Figur 11. Skärmdump, A* svärmagenter möter kollaborativ spridnings 
svärmagenter. 

4.1 Händelsebaserat  

Det första som implementerades var ett händelsebaserat system som bas för hela 

programmet. Ett händelsebaserat system är när ett programs flöde styrs av händelser, där en 

händelse är någonting som kan observeras som till exempel en person blir träffad av ett skott 

(Hansen & Fossum, 2010).  

Händelsebaserade systemet fungerar i detta program genom att en klass, GameHandler, tar 

emot alla händelser och skickar dem vidare till alla som påverkas av händelser, klasser som 

ärver av basklassen EventHandler (se Figur 16). 

Klassen GameHandler har alla agenter, de objekt som finns i världen och som blir påverkade 

av händelser till exempel en svärmagent, sparade i en set. Set används för att kunna hämta en 

särskild agent vilket behövs vid till exempel bortagning av agenter som har dött. Alla 

händelser skickas till GameHandler som sparar händelserna i en lista. Vid varje ny 

uppdatering går GameHandler igenom listan av händelser och skickar ut händelserna till 

agenterna i sin set. Figur 12, Figur 13, Figur 14 visar ett exempel på när en händelse skickas 

till GameHandler, hur GameHandler sparar händelser och sedan hanterar alla händelser.  
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Figur 12. Pseudokod för när en Death händelse skickas till GameHandler 

 
 

 

Figur 13. GameHandler tar emot en händelse och sparar den i sin 
eventlista 

 

Figur 14. GameHandler skickar ut händelser till alla agenter 

Händelserna skickas till funktionen handle som finns i alla som ärver från klassen 

EventHandler, detta innefattar även GameHandler som påverkas av till exempel 

Deathhändelsen som säger att programmet ska terminernas.  Handlerfunktionen bestämmer 

vad som ska göras vid en viss händelse, till exempel att en Hithändelse ska minska en agents 

livspoäng. Alla händelser skickas till alla agenters handlerfunktion men alla händelser 

hanteras inte, vissa agenter ska inte påverkas av vissa händelser. Figur 15 demonstrerar hur 

en handlefunktion kan se ut. 

If life is less than zero 

 Send Death; 

 

void function post(event) 

 add event to list;  

Void function dispatch 

 While eventlist is not empty 

  handle event; 

   

  send event to every agent in

  agentlist;  

 



22 
 

 

Figur 15. Karaktärens handlefunktion i pseudokod 

 

GameHandler

EventHandler

Event

KillDeath SpawnRender Tick

Agent

«uses»

0..1 *

0..1

*

 

Figur 16. Klassdiagram 

I Figur 16 visas ett klassdiagram av det händelsebaserade programmet. Alla klasser som ärver 

av Eventklassen, som är en abstrakt basklass, är händelser. 

Void function handle(event) 

 If Event is Tick 

  ChooseDirection(); 

  if direction does not take position outside 

   program screen 

   Position += direction; 

 If Event is Render 

  If Render is to middle ground 

   Render to screen; 

 

 If Event is Hit and this agent is hit 

  If not immortal 

   Life -= 10; 

  

  If Life is less than zero  

   Send Death; 

 

 



23 
 

Klassen Tick representerar en händelse som sker varje gång en ny uppdatering görs. 

GameHandler skickar en ny Tickhändelse vid varje nytt varv i sin runloop, varje ny 

uppdatering, till alla agenter som då uppdaterar till exempel sin position. 

Death är en händelse som sker när antingen karaktären dör eller när inga svärmagenter 

lever. Händelsen tas emot av GameHandler som terminerar programmet.  

Renderklassen representerar en händelse som sker vid rendering och skickas till alla agenter 

som vid denna händelse renderas ut till skärmen. GameHandler skickar en Renderhändelse i 

varje nytt varv av sin runloop. 

En Hithändelse sker när GameHandler upptäcker att två agenter har kolliderat med 

varandra. GameHandler har hand om kollisionsdetektionen genom att gå igenom alla 

agenter i sin lista och jämför avstånden. Är någon tillräckligt nära för en kollision skickas en 

Hithändelse. Då agenterna är cirklar, se Figur 9, är kollisionsdetekteringen enkel genom att 

endast agenternas position och radie behöver jämföras (se Figur 17). Hit tar in en agent som 

representerar den agenten som har blivit träffad, detta för att de andra agenterna som inte 

blivit träffade ska kunna bortse från händelsen. När en kollision upptäcks skickas två 

Hithändelser ut, en till var och en av agenterna som har kolliderat. Hithändelser påverkar 

bara svärmagenter, karaktären och kulor då endast dessa ska kunna förlora liv eller försvinna 

vid en kollision. Andra agenter som till exempel vägagenter, 2.4.1, påverkas inte av en 

Hithändelse. 

Killklassen representerar en Killhändelse som sker när en svärmagent eller en kula har dött. 

Den svärmagent eller kula som har dött skickar iväg händelsen och fångas upp av 

GameHandler. GameHandler tar sedan bort agenten som har dött ur sin agentlista. För att 

GameHandler ska kunna veta vilken agent som ska tas bort tar Killhändelsen in en pekare till 

agenten som har dött. 

Spawnhändelser sker när karaktären vill skjuta ett skott, en kula ska skapas i världen. En 

Spawnhändelse skickas från karaktären och tar in agenten som ska skapas. Händelsen tas 

emot av GameHandler som lägger till agenten i sin agentlista. Genom detta skapas agenten i 

världen och tar emot händelser som alla andra agenter. 

 

Figur 17. Kollisionsdetektion i pseudokod. 

4.2 Experimentmiljön 

Första delsteget i projektet var att skapa en experimentmiljö, en miljö med hinder, två 

svärmar som använde sig av två olika vägplaneringsalgoritmer och en karaktär. I detta 

avsnitt kommer experimentmiljöns uppbyggnad att beskrivas. 

bool collision(Agent *agent1, Agent *agent2) 

 If not any agent is a enviromentagent or both is not a swarmagent 

  If not one agent is a character and the other a bullet 

   X_DELTA = agent1PositionX – agent2PositionX; 

   Y_DELTA = agent1PositionY – agent2PositionY;  

 Return true if = X_DELTA * X_DELTA) + (Y_DELTA *Y_DELTA) < 

 ((agent1Radius + agent2Radius)*2); 
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4.2.1 Miljön 
Efter att ha byggt systemet för programmet implementerades miljön, en del av 

experimentmiljön, vilket beskrivs i detta kapitel. 

Ett antal olika prototyper av miljön skapades, dessa kan ses i Appendix A och i figurerna 

Figur 19,Figur 20 samt Figur 21. För att det skulle vara enklare att senare representera och 

hantera miljön i programmet skapades miljöerna av rektanglar och kvadrater. Genom detta 

går det därefter enkelt att dela upp miljön i lika stora noder. Miljöerna är i 2D och ses ifrån 

ett så kallat top-downperspektiv. Top-downperspektiv är när kameran, betraktarens öga, är 

ovanför och tittar ner på miljön (Djerbi, 2011). Miljön kunde ha varit i 3D, som många spel är 

i, men i detta arbete hade det inte uppfyllt något syfte. Agenterna ska inte kunna hoppa eller 

klättra vilket gör att de bara kan röra sig i två dimensioner. Det skulle även varit mer 

tidskrävande för programmet att rita ut i 3D och tagit längre tid att implementera. Om 

agenterna hade kunnat hoppa eller klättra över hinder hade 3D varit bra för att kunna se hur 

agenterna tar sig upp över hindren. I det här projektet hade dock detta förstört syftet med 

hinder i miljön och 2D är då tillräckligt för arbetets ändamål.  

Top-downvyn valdes för att hela miljön skulle synas vilket gör det enklare att senare kunna 

analysera svärmagenternas rörelser. Genom att hela miljön visas, syns alla agenters rörelser 

vilket gör det enkelt att se hur agenterna beter sig, hur algoritmerna fungerar och om 

svärmagenterna rör sig mot sitt mål. Hade det varit i till exempel tredje-personsvy, där 

kameran följer bakom en viss karaktär (se Figur 18), skulle inte alla agenter synas. Det skulle 

då vara svårt att analysera agenternas rörelser och veta om algoritmerna fungerar som dem 

ska, på grund av att alla agenter inte syns i vyn.   
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Figur 18. Kameran följer bakom en karaktär. 
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Figur 19. version 1. 

I Figur 19 demonstreras den första versionen av miljön som skapades, ett försök att skapa en 

miljö med lite hinder. Denna miljö är liten i storlek och har inte många hinder vilket gör det 

lätt för svärmagenterna att hitta sin fiende. Det finns även flera återvändsgränder som gör att 

karaktären fastnar och att svärmagenterna inte får optimal användning av sitt samarbete. 

Om karaktären fastnar i en återvändsgränd behöver inte svärmagenterna samarbeta för att 

fånga den, för att karaktären inte kan fly någonstans. Miljön efterliknar inte miljöer som 

används i spel på grund av sin design. På grund av dessa egenskaper valdes det att fortsätta 

utveckla en ny miljö som kunde fungera bättre för projektet. 
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Figur 20. Version 2. 

För att skapa en bättre miljö lades mer hinder in som kunde efterlikna staket och hus, detta 

kan ses i Version 2 av miljön, Figur 20. I denna miljö finns det dock fortfarande många 

återvändsgränder som hindrar att algoritmerna samarbetar på det optimalaste sättet. Miljön 

är även för enkel i sin design. Det behövs fler hinder och färre återvändsgränder så att miljön 

kan efterlikna en realistisk miljö, till exempel en stad med gränder och hus. På grund av detta 

passar inte miljön att använda i detta projekt och en ny design togs fram. 
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Figur 21. Version 3 slutresultat 

Den tredje versionen av miljön är den slutgiltiga miljön och den som användes i projektet. 

Miljön har inga återvändsgränder och ett antal objekt som efterliknar hinder som skulle 

kunna finnas i en miljö i ett spel eller i en stad. Denna miljö valdes på grund av att den har 

många hinder men inga återvändsgränder där karaktären kan fastna. Miljön är bra utformad 

för att testa vägplaneringsalgoritmerna tackvare att det finns många olika vägar att ta både 

för svärmagenterna och för karaktären. Miljöns hinder gör det svårt för svärmagenterna att 

fånga karaktären om de inte samarbetar genom omringning vilket gör att miljön passar bra 

för detta arbete där algoritmernas förmåga att samarbeta ska testas och jämföras. 

För att kunna representera miljön i programmet skapades en matris där miljön är uppdelad i 

noder. En matris kan vara ineffektiv att använde på grund av att den tar mycket plats, tar 

lång tid att söka igenom och kan vara slösaktigt att använda genom att inte hela matrisen 

används (Schaffer, 2011). I detta projekt är dock en matris tillräckligt effektivt att använda 

som representation av miljön eftersom hela matrisen används och det går enkelt att ta reda 

på nodernas grannar vilket kommer att användas senare i kollaborativ spridning.  

Noderna är uppdelade i två olika typer: PathAgent och ObstAgent, båda ärver av klassen 

EnvAgent som ärver från klassen Agent (se Figur 22). PathAgent representerar noder som 

karaktären och svärmagenterna kan gå på, vägagenter. ObstAgent representerar noder där 

det finns hinder och som inte karaktären eller svärmagenterna kan gå på, hinderagenter. I 

Figur 9 är de svarta noderna av typen PathAgent och de vita av typen ObstAgent. För att 

enkelt kunna särskilja från de två olika typerna har de även fått värdena 1, PathAgent, och 0, 

ObstAgent. 

Genom att dela upp noderna i dessa två typer blev det lättare att senare implementera 

vägplaneringsalgoritmerna tack vare att A* kunde enkelt ta bort hindren som alternativa 

vägar. I kollaborativ spridning behöver inte ObstAgent beräkna något spridningsvärde och 
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returnerar noll om den blir tillfrågad. Delningen gjorde även att inga if-satser behövdes för 

att noderna ska agera annorlunda beroende på vilken typ de är. 
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Figur 22. Klassdiagram 

För att det skulle vara enklare att skapa och uppdatera alla noder samt sprida 

spridningsvärdet mellan noderna skapades klassen Level. Level har till uppgift att skapa 

PathAgent och ObstAgent på rätt plats samt skicka vidare händelser som till exempel 

Tickhändelser till alla noderna i matrisen. Det tog lång tid för programmet att göra en 

uppdatering på grund av att Level först tog emot händelsen och sedan var den tvungen att gå 

igenom alla noder samt skicka vidare händelsen till dem. På grund av att detta inte var 

effektivt ändrades Level. Levelklassen finns fortfarande kvar men har bara som uppgift att 

skapa en miljö och tilldela noderna i miljön sina grannar. 

GameHandlerklassen tar istället hand om alla noderna vilket gör det enklare för den att 

skicka ut händelser till dem om så behövs. Det blir även enklare att senare uppdatera 

nodernas spridningsvärde vid kollaborativ spridning, en händelse kan skickas direkt till dem. 

4.2.2 Svärmen 
I detta kapitel kommer svärmen3.2 att beskrivas som implementerades efter att miljön var 

klar. 



30 
 

Klassen SwarmAgent representerar en svärmagent som ärver av klassen MovAgent som 

representerar rörande agenter och ärver av klassen Agent (se Figur 23). Svärmagenter är 

rörande agenter och behöver kunna bestämma åt vilket håll de ska röra sig åt. Rörelserna 

bestäms utefter formlerna av Hartman och Benes (2006) som beskrevs i avsnitt 2.2 men har 

modifierats genom att hastigheten har tagits bort. Hastigheten är alltid densamma och kan 

därför bortses ifrån, vilket gör att formlerna blir enklare att implementera. Det är istället bara 

riktningen som ändras och som bestämmer vart agenten förflyttar sig. Genom att ta bort 

hastighetsförändringen kommer svärmagenterna att röra sig mindre realistiskt men för att 

kunna jämföra algoritmerna är det enklare att hastighetsfaktorn försvinner. 

Hastighetsförändringen kunde ha gjort resultaten svåra att tolka på grund av att 

svärmagenterna kan röra sig olika fort. En agent kan eliminera fienden tackvare sin hastighet 

vid det tillfället och inte för att den samarbetade med sina kamrater. Tack vare att 

hastigheten är alltid den samma har algoritmerna alltid samma förutsättningar och 

resultaten blir enklare att tolka. 
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Figur 23. SwarmAgents har lagts till i klassdiagrammet 
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Figur 24. Pseudokod för svärmberäkningar 

Andra regeln, undvika kollision är mindre prioriterad än de andra reglerna vilket gör att 

svärmagenterna håller ihop bättre. Svärmagenterna ska hålla sig nära varandra på grund av 

att banan är relativt liten. Hamnar svärmagenterna för långt ifrån varandra kan det påverka 

resultatet senare genom att en svärmagent, utan att använda en vägplaneringsalgoritm, kan 

hitta karaktären på grund av svärmagenterna har spridit sig ut över hela miljön. Resultaten 

kan pågrund av detta bli svåra att tolka. Det går inte att veta om det är tackvare algoritmen 

som svärmagenterna eliminerade fienden eller för att de har spred sig över en stor area vilket 

gjorde det omöjligt för fienden att fly. På grund av att regeln undvika kollision inte kommer 

att vara lika prioriterad som de andra kommer svärmagenterna att gå in i varandra. På grund 

av att syftet är att testa och jämföra de två algoritmerna är det bättre för arbetet att 

svärmagenterna går in i varandra än att de sprider sig och gör det svårare att tolka resultaten 

senare. Svärmagenterna går sällan in i hinder tack vare att de håller ihop vilket gör att 

kollisionsdetektion mellan dem inte behövs. Programmet blir mer effektivt, det behöver inte 

beräkna kollision mellan svärmagenter och hinder. 

Void function internHandleSwarming 

 If state is hunting 

  Return; 

 For every swarmagents in swarm 

  If this = swarmcomrades[i] 

   Continue; 

 

  If distance between swarmcomrade and this agent is 

  bigger than maxdistance between swarmagents 

   Continue; 

 

  Aligment += swarmcomrade direction; 

 

  If dist is less than maxdistancebetween swarmagents 

    

 

   If not on same position as comrade 

    Add comrades direction to 

    separation; 

   Else 

    If no direction add random 

    direction to separation; 

     

    Else Add direction to 

     separation; 

  Else  

   If comrades is hunting priorities 

   comrade  

   Add direction to comrade to centrering 

   * priority 

 

 Alignment = Aligment / numberofSwarmagentsthatiscloseenough; 

  

 Direction = separation + centering + alignment; 

 

 

 



32 
 

I sina beräkningar beräknar svärmagenterna avståndet till sina kamrater, är avståndet för 

långt kommer inte den kamraten att vara med i beräkningarna. Som beskrevs av Hartman 

och Benes (2006) ska svärmagenterna bara göra beräkningar på sina närmaste grannar. 

För att svärmagenterna ska veta vilka andra svärmagenter som finns i deras svärm får varje 

svärmagent, efter att hela svärmen är skapad, en lista med pekare till alla agenter i sin svärm. 

Listan sparas av agenten och används sedan i svärmberäkningarna. När en svärmagent dör 

måste den tas bort ur alla dess överlevande kamraters listor, annars kommer programmet att 

krascha när en svärmagent försöker nå en svärmagent som inte längre finns. För att lösa 

detta skapades händelsen ComradeDied som sparar en pekare till den döda svärmagenten. 

Händelsen skickas ut av GameHandler när den tar bort en svärmagent ur sin agentlista, vid 

en Killhändelse. Svärmagenterna tar sedan emot händelsen och tar bort den svärmagent som 

Killhändelsen pekar på ur sina listor.  

När en svärmagent tar emot en Tickhändelse beräknas, med hjälp av svärmberäkningarna, 

en ny riktning och agentens position förflyttas sedan i den bestämda riktningen.  

Agenterna kan vara i två olika tillstånd ett svärmandetillstånd och ett jagandetillstånd. Dessa 

talar om att agenten antingen svärmar utefter svärmberäkningarna med de andra agenterna 

eller jagar efter en fiende, följer en väg given av A*. Tillstånden implementerades för att 

uppfylla att A* kan ha några svärmagenter som jagar målet medan de andra följer efter, 

avsnitt 2.3.   

För att det skulle vara enklare att hantera alla svärmagenterna skapades klassen Swarm som 

GameHandler skapar en instans av i början av körningen. Swarm skapade samma antal 

svärmagenter som GameHandler talade om och skickade vidare händelser som påverkade 

svärmen till svärmagenterna. Genom användning av denna klass var det enklare att veta hur 

många agenter svärmen bestod av. Det var även enkelt att skicka med alla svärmagenterna 

till en viss svärmagent, vilket behövs för att svärmagenterna ska kunna beräkna en ny 

riktning utifrån svärmreglerna. Genom användning av Swarmklassen blev det dock svårt att 

kunna hantera svärmagenterna var för sig vilket behövs vid hantering av kollision och för att 

bestämma vilken agent som ska gå in i jagandetillståndet vid A*. På grund av detta togs 

Swarmklassen bort, istället skapar GameHandler alla agenterna och lägger dem i sin 

agentlista. GameHandler fick även en set där bara pekare till svärmagenterna sparas för att 

det skulle vara enkelt att skicka vidare svärmen till alla svärmagenter, som behöver veta sina 

kamrater till svärmberäkningarna. Tack vare att GameHandler har hand om alla agenter blir 

det enklare att hantera kollision och skicka ut Hithändelser till rätt agent. På grund av detta 

var det enklast att även låta GameHandler bestämma vilken agent som ska vara i 

jagandetillståndet, den agenten som ska använda A* och börja jaga målet. Den agent som ska 

börja jaga väljs genom att slumpmässigt ta ut en svärmagent ur GameHandlers set med 

svärmagenter. Svärmagenterna väljs genom slumpen på grund av att det inte är viktigt att en 

viss agent söker och för att olika svärmagenter ska kunna få en chans att jaga. En redan 

jagandeagent har möjligheten att hitta en ny bättre väg om målet har förflyttat sig och kan 

vända om utan att behöva gå till noden där fienden befanns sig förut. Det finns även en 

möjlighet att samma agent väljs vid flera tillfällen vilket gör att svärmagenterna inte kan 

splittra på sig. Algoritmerna kommer på grund av detta att inte kunna samarbeta på bästa 

sätt, men problemet blir löst längre fram i implementationen. 
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Figur 25. Klassdiagram efter att svärmen har blivit implementerad 

4.2.3 A* 
Härnäst implementerades vägplaneringsalgoritmen A*, som beskrevs i 2.3 ska algoritmen 

användas av en svärm, ett antal svärmagenter. I detta avsnitt kommer implementationen av 

A* beskrivas och hur svärmagenterna använder sig av den. 

Beräkningarna för A* implementerades i SwarmAgent, på grund av att det är 

svärmagenterna som ska veta vägen är det lättare att svärmagenterna beräknar och får 

resultatet av algoritmen utan inblandning av andra klasser.  

Som förklarades innan bestämmer GameHandler vilken agent som ska gå in i jagartillståndet 

och söka efter sin fiende med A*. För att GameHandler ska kunna berätta för agenten att den 

ska börja söka skapades en ny händelse som kallas för Search. När agenten får en Search 

händelse går den in i tillståndet jagande och utför en A*-sökning. I en Searchhändelse skickas 

det med en pekare till agenten som ska söka, för att svärmagenterna ska kunna veta om det 

är den som ska söka, och en kopia av banan för att svärmagenterna ska kunna utföra A*-

beräkningarna.  

När en Searchhändelse tas emot av en svärmagent kollas det om händelsen är till den 

agenten genom att jämföra Searchs pekare med svärmagentens this-pekare. Om de är samma 

utför svärmagenten en A*-sökning av banan som Searchhändelsen har med sig.  
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A*-algoritmen är uppbyggd som beskrivningen i avsnitt 2.3, men har prioriterat vägar som 

inte andra agenter har gått.  Algoritmen kan på grund av detta skapa ett visst samarbete 

genom att sprida ut agenterna i olika vägar, vilket var en del av arbetets syfte. Figur 26 visar 

hur pseudokoden ser ut. 

 

Figur 26. Pseudokod A*. 

Genom att noderna i miljön är uppdelade i två olika typer, PathAgents och ObstAgents är det 

enkelt att för algoritmen att bortse från hindren som finns i miljön.  

A*-sökningen resulterar alltid i en väg som agenten sparar men eftersom vägen A* ger är 

bakvänd vänds den först åt rätt håll, från start till mål. När sedan en jagandeagent ska 

Void function searchPath(level, goal) 

 prioritylist add swarmagents position nod; 

  

 Count goals gcost; 

  

 While prioritylist is not empty 

  If first nod is equal to goal 

   pathDone(nod); 

   return; 

   

  Add nod to AlreaydSearchedNodlist; 

   

  For every neighbor to nod 

   If neighbor is ObstAgent 

    continue; 

    

   If neighbor in AlreadySearchList 

    continue; 

    

   count neighbors hCost and gCost; 

    

   if neighbor is in prioritylist 

    if shorter path  

     count gCost and 

     fCost; 

      

     erase neighbor 

     from  

     prioritylist; 

      

     add to  

     prioritylist; 

      

     set neighbors 

     prenod to nod; 

   if neighbor was not in prioritylist 

   set neighbors gCost; 

    

   set neighbors fCost; 

    

   add neighbor to prioritylist; 

    
   set neighbors pre-nod to nod 

     

  



35 
 

uppdatera sin position bestäms den nya riktningen utav den första noden i den sparade 

vägen. När agenten har nått den nya noden tas den bort från vägen och riktningen utgår ifrån 

nästa, detta fortsätter tills vägen är slut och agenten har nått fram till sitt mål. Efter att 

agenten har nått sitt mål går agenten tillbaka in i svärmtillståndet.  

 

Figur 27. SwarmAgent hanterar A* väg. 

Genom att det finns en begränsning på hur långt ifrån svärmkamraterna får vara för att 

räknas in i svärmberäkningarna kan det ske att inga är tillräckligt nära, vilket resulterar i att 

svärmagenten står stilla. För att svärmagenterna alltid ska röra sig lades en ny händelse till, 

NeedSearch. Händelsen skickas av en svärmagent om en bool-variabel i svärmberäkningarna 

aldrig sätts till sann, vilket sker om svärmagenten inte hittar en kamrat som är tillräckligt 

nära i sina svärmberäkningar.  

NeedSearch sparar en pekare till svärmagenten som behöver söka. När GameHandler tar 

emot händelsen skickar GameHandler en ny Searchhändelse till agenten som NeedSearch 

pekar på. Det skulle dock vara enklare om svärmagenterna sparar banan och söker själva när 

de behöver, men eftersom att detta inte alltid behövs kommer den sparade banan att ta upp 

onödig plats som inte alltid kommer att behöva användas.  

Svärmagenterna har en chans att dö vilket kan resultera i att det inte finns några 

svärmagenter kvar till svärmberäkningarna, även detta resulterar i att den överlevande 

svärmagenten står stilla. Genom att när svärmagenterna upptäcker att sin lista med sina 

kamrater innehåller bara en svärmagent, en svärmagent kvar, skickar den en 

NeedSearchhändelse till GameHandler, löstes problemet.  

För att det alltid skulle vara minst en agent som jagade lades även händelsen NewSearch till. 

Om GameHandler tar emot en NewSearchhändelse väljs en svärmagent ut ur GameHandlers 

set som ska jaga. Svärmagenter skickar ut en ny NewSearchhändelse när de når slutet av den 

väg som A* beräknade. Händelsen används även i början av GameHandlers runfunktion, 

funktionen som håller programmet körande, för att en svärmagent ska jaga i början av 

programmet. För att öka chansen att svärmagenterna splittras vid vägkorsningar skickar 

även utvalda PathAgent ut NewSearchhändelser. De PathAgent som skickar ut händelser är 

Void function handleHunting 

 If A* path is empty 

  State = swarming; 

  send NewSearch; 

  Return; 

 

 If position is to first nod in  path 

  Erase path[0]; 

   

  If path is empty  

   State = swarm; 

   

   send  

   NewSearch; 

   Return; 

  

 Set Direction to the direction of 

 first nod in path; 
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dem som finns på noder där en vägkorsning finns, se Figur 9. Händelsen skickas om en 

svärmagent är på noden och om en timer har gått ut som PathAgent har. Timern förhindrar 

att ett stort antal NewSearchhändelser skickas samtidigt när en svärmagent står på en 

PathAgent, men när timern har gått ut skickas en ny händelse. Resultatet av detta blir att det 

alltid är minst en agent som jagar, på grund av att det är slumpmässigt kan samma agent 

väljas flera gånger. Då många Searchhändelser, NewSearchhändelser och NeedSearch skickas 

under kort tid kommer det att inte vara lång tid som samma svärmagent väljs, vilket gör att 

flera agenter kommer att jaga samtidigt. 

GameHandler

EventHandler

Event

KillDeath SpawnRender Tick

Agent

«uses»

0..1 *

0..1

*

EnvAgent

PathAgent ObstAgent

Level

«uses»

«uses»

MovAgent

SwarmAgent

ComradeDied

Search NeedSearch NewSearch

 

Figur 28. Klassdiagram efter implementering av A* 

4.2.4 Kollaborativ spridning 
När A* var klar implementerades den andra vägplaneringsalgoritmen som svärmagenterna 

ska använda. Kollaborativ spridning, avsnitt 2.4, kommer att beskrivas i detta avsnitt.  

Beräkningen för kollaborativ spridning lades i GameHandler för att den har alla miljöagenter 

vilket gör att den enkelt kan gå igenom alla noder och beräkna deras spridningsvärde. 

Spridningsvärdet beräknas genom formeln av Repenning (2006a), beskrevs i avsnitt 2.4.2, 

där den nuvarande nodens grannars spridningsvärde läggs ihop för att få nodens nya 

spridningsvärde, vilket utfördes vid varje ny Tickhändelse, vid varje ny uppdatering. På 

grund av att GameHandler gick igenom alla noderna tog det lång tid att gå igenom en 
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uppdatering, vilket ledde till att programmet inte klarade av att köra programmet i en normal 

fart. För att lösa detta ändrades i Level, det lades till att efter alla noderna har skapats får de 

en lista med pekare till sina grannar. Genom att grannarna inte är kopior utan pekar på de 

riktiga objekten kan alla noder veta vad för spridningsvärde deras grannar har. Istället för att 

GameHandler behöver gå igenom alla noder och beräkna deras spridningsvärde kan noderna 

nu göra det själva genom en enkel beräkning, se Figur 29. Varje PathAgent, ObstAgent 

returnerar alltid noll (2.4.2), beräknar sitt nya spridningsvärde vid varje ny Tickhändelse 

genom att fråga och lägga ihop sina grannars spridningsvärde. Det resulterar i att 

programmet är mer effektivt och kan köras i en normal fart. 

 

 

Figur 29. PathAgents tickfunktion. 

 

För att kollaborativ spridning ska fungera måste först noden som målet befinner sig på få ett 

högt värde. Om det är karaktären som är målet sätter karaktären noden den befinner sig på 

till målet och ger noden värdet 1000, förklaras mer i avsnitt 4.3. Om målet är en A*-svärm 

sätter fiendesvärmagenterna noderna som de är på till målet och ger noden spridningsvärdet 

1000. Värdet valdes för att spridningen skulle vara tydligare och enklare att verifiera. Var 

värdet lägre blev spridningsvärdet under 0 på de flesta noderna och det blev svårt att tyda 

hur värdet spreds. 

När en kollaborativ spridningsvärmagent kommer till en nod sätts en booleskvariabel som 

gör att noderna returnerar 0 som spridningsvärde, vilket resulterar i att agenterna tar olika 

vägar, förklarades i avsnitt 2.4.2. Variabel sätts till sann igen när svärmagenten har lämnat 

noden. 

Svärmagenterna bestämmer sin nya riktning genom att gå igenom nodens, som agenten 

befinner sig på, grannars spridningsvärde och väljer en ny riktning mot den med högst värde. 

För att detta ska fungera får svärmagenterna en pekare till banan när de skapas, genom den 

variabeln får de tag i den verkliga banan och kan titta på sin nods grannars spridningsvärde. 

Mer minne används på grund av att både svärmagenterna och GameHandler vet banan, men 

genom att SwarmAgent sparar en pekare som inte tar stor plats tar detta inte upp mycket 

mer minne.  

På grund av att svärmagenterna bestämmer sin nya riktning genom kollaborativ spridning 

försvinner svärmbeteendet. I ett försöka att lösa detta lades både svärmberäkningarnas och 

kollaborativ spridnings resultat ihop men ledde till att svärmagenterna tog slumpmässiga 

riktningar. Efter några misslyckade försök valdes det att ta bort svärmbeteendet på grund av 

tidsbrist och för att undersökningen går ut på att analysera två olika vägplaneringsalgoritmer 

är det av högre prioritet att kollaborativ spridning fungerar som den ska. Svärmagenterna 

If no neighbors 

 Return; 

Else if got 2 neighbors 

 Spreadvalue = 0.25 * 2 neighbours; 

Else if got 3 neighbors 

 Spreadvalue = 0.25 * 3 neighbours; 

Else if got 4 neighbors 

 Spreadvalue = 0.25 * 4 neighbours; 
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håller nu inte ihop som en grupp utan splittras en och en på grund av att de inte använder 

resultaten av svärmberäkningarna. Svärmberäkningar utförs dock för att båda algoritmerna 

ska ha samma förutsättningar vid mätning av deras tidseffektivitet. Om kollaborativ 

spridning inte skulle beräkna svärmbeteende skulle mindre beräkningar göras för den 

algoritmen. Algoritmen skulle då kunna vara mer tidseffektiv på grund av att den inte 

beräknar svärmbeteendet, inte för att den är en mer tidseffektiv algoritm.  

4.2.5 Karaktär 
Den sista biten av experimentmiljön som blev implementerad var karaktären. För att 

representera en karaktär skapades klassen Character som ärver från MovAgent, som 

representerar rörande agenter. För att karaktären skulle kunna röra sig fick den en algoritm 

som nästan slumpmässigt väljer riktning. Algoritmen väljer riktning genom att ta en 

slumpmässig granne till den nuvarande noden som karaktären står på. Om det inte är någon 

svärmagent på den valda noden ges riktningen mot den noden, annars väljs nästa granne. 

Om det inte finns några noder att gå till står karaktären stilla tills en nod blir fri. En ny 

riktning väljs varje gång karaktären har nått fram till en ny nod eller om en svärmagent finns 

på den nod karaktären ska till. Karaktärens rörelser blir inte avancerade tackvare denna 

algoritm men som beskrevs i problemformuleringen, se avsnitt 3.2, skulle de vara enkla och 

rörelserna fungerar bra för arbetets syfte. Karaktären kommer att nästan alltid att röra sig 

och kommer att försöka fly från svärmagenterna, vilket gör att svärmagenterna behöver 

samarbeta för att fånga den.  

Noden som karaktären befinner sig på sätts till mål för att den ska vid kollaborativ spridning 

returnera 1000 i spridningsvärde. För att noden ska veta om karaktären befinner sig på den 

har PathAgent en bool som sätts till sann när karaktären befinner sig på noden och till falsk 

när den lämnar noden igen. 

Karaktären skjuter skott med jämna mellanrum vilket görs genom att när en timer har gått ut 

skickas en Spawnhändelse med en ny instans av klassen Bullet. Klassen Bullet representerar 

ett skott som har en position och en riktning vilket fås av karaktären. Bullet ärver av klassen 

MovAgent och hanterar händelserna Tick, Render och Hit. Vid Tick uppdateras positionen, 

flyttar positionen i den riktningen som fåtts av karaktären. Vid Render renderas kulan, en 

liten blå fyrkant. När en Hithändelse skickas till kulan förstörs den, detta sker om kulan 

träffar en svärmagent eller ett hinder i miljön, en ObstAgent. Karaktären kan tack vare detta 

attackera svärmagenterna, som tål 2 skott, och har en chans att överleva, vilket gör att 

karaktären känns mer som en spelare. 
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Figur 30. Slutgiltiga versionen av klassdiagrammet. 
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4.3 Experiment 

Det andra delsteget i projektet var att utföra ett visst antal experiment, beskrevs mer utförligt 

i avsnitt 3.2, i detta avsnitt beskrivs hur experimenten implementerades och hur mätvärdena 

samlades in. 

För att kunna utföra experimenten som förklarades i metodbeskrivningen, 3.2, skapades två 

nya klasser, Experiment1 och Experiment2. Klasserna har till uppgift att starta de experiment 

som beskrevs i metodbeskrivningen, avsnitt 3.2, och spara resultaten från experimenten i en 

textfil. Genom att använda klasserna slipper någon starta experimenten utan alla experiment 

körs av klasserna tills de är klara. Experimentklasserna gör det lättare att starta 

experimenten och ingen behöver vara vid datorn medan de körs för att dokumentera 

resultaten. 

En instans av båda klasserna skapas i Main, först skapas Experiment1 som då kör sina 

experiment. Experiment1 kör alla experiment med svärm mot karaktär, svärmagenter som 

använder A* och svärmagenter som använder kollaborativ spridning. Experiment1 skapar en 

instans av GameHandler med först 2 svärmagenter som använder kollaborativ spridning och 

kör sedan programmet. Experiment1 gör detta 5 gånger, som det beskrevs i avsnitt 3.2 skulle 

varje experiment köras 5 gånger, och varje gång sparas resultaten i en textfil. Sedan skapas 

GameHandler med samma antal svärmagenter men med A* som vägplaneringsalgoritm och 

programmet körs 5 gånger. När detta är klart ökas svärmagentsantalet med ett och 

experimenten börjas om igen, detta fortsätter tills svärmagentantalet har gått förbi 20. Figur 

31 visar pseudokoden för Experiment1. 

Resultaten som Experiment1 sparar i textfilen är de mätvärden som beskrevs i avsnitt 3.2, 

genomsnittliga tidseffektiviteten av körningar vid varje ökning av agenter, tid att lokalisera 

karaktären, tid att döda karaktären. Även antalet agenter sparas för att kunna veta i vilket 

steg resultaten kommer ifrån och även antalet överlevande agenter sparas. Antalet 

överlevande agenter sparas för att kunna veta om svärmen vann mot karaktären eller ej. Om 

antalet är större än noll betyder det att svärmen vann mot karaktären, är antalet mindre än 

noll lyckades karaktären döda alla svärmagenter och svärmen förlorade. 

För att Experiment1 skulle kunna spara resultaten i en textfil måste GameHandler spara 

resultaten som sedan skickas till Experiment1 efter en körning. GameHandler sparar tiden 

mellan varje 60 varv i GameHandlers runloop, vilket är en mätning på programmets 

tidseffektivitet. Efter att programmet har körts klart tas den genomsnittliga tiden för varje 60 

varv fram. Resultatet av detta blir programmets, genomsnittliga, tidseffektivitet. 

GameHandler sparar svärmagenterna i en set vilket gör det enkelt för GameHandler i slutet 

att spara antalet överlevande agenter och skicka vidare antalet till Experiment1.  

Tiden för att lokalisera fienden, för att få detta mätvärde har GameHandler i sin 

kollisionsdetektion en koll om en kollision mellan en svärmagent och en karaktär har skett. 

Om detta är fallet sparas tidpunkten i en variabel och för att detta ska hända en gång sätts en 

bool till falsk.  

Tiden det tar för svärmagenterna att döda karaktären sparas i slutet av körningen, när 

programmet är klart har antingen karaktären dött eller svärmen. Då variabeln sparas när 

programmet är slut vet man inte om svärmen dödade karaktären eller om det var tvärtom, 

därför måste man kolla på hur många svärmagenter som överlevde. Finns det inga 
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överlevande svärmagenter kvar är mätvärdet inte relevant på grund av att svärmen inte 

lyckades dödade karaktären. 

Alla mätvärden hämtar Experiment1 från GameHandler och sparar ner dem i sin textfil som 

enkelt kan öppnas från programmets mapp. Genom användning av en textfil slipper någon 

att sitta och anteckna medan programmet körs utan kan kolla i textfilen när programmet är 

klart. 

 

Figur 31. Pseudokod Experiment1. 

Experiment2 kör alla experiment med svärm mot svärm, svärm med A* mot svärm med 

kollaborativ spridning. Resultaten från experimenten sparas även här i en textfil för att göra 

det enklare att dokumentera resultaten. Experiement2 fungerar ungefär likadant som 

Experiment1 förutom att den skapar en instans av GameHandler där två svärmar skapas och 

har varandra som mål. En svärm med A* och den andra med kollaborativ spridning som 

vägplaneringsalgoritm. För att detta skulle fungera skapades en kopia av GameHandler med 

några förändringar för att anpassa den till svärm mot svärm. De förändringar som gjordes 

var att i kollisionsdetektionen togs detektion mellan svärmagent och karaktär borts, då det 

inte längre finns någon karaktär att kollidera med. Även konstruktorn ändrades, den skapar 

två svärmar, en med A* samt en med kollaborativ spridning, istället för en svärm och en 

karaktär. Genom att skapa två GameHandlers sparades tid, det behövdes inte göra några if-

satser om det var Experiement1 eller 2 som skulle köras. 

Experiment2 skapar en instans av GameHandler2 med 2 svärmagenter i varje svärm som 

sedan körs och resultatet sparas till Experiment2:s textfil. Som i Experiment1 körs detta 5 

gånger innan antalet svärmagenter ökas med ett. Som i svärm mot karaktär kan algoritmerna 

skapa olika beteenden vid olika antal av svärmagenter, det är då av intresse att även se hur de 

beter sig i svärm mot svärm med olika antal svärmagenter. Det är dock inte av intresse att 

mäta tidseffektiviteten på grund av att med mätvärdet går det inte att jämföra de två 

algoritmerna. Tidseffektiviteten kommer att vara för hela programmet och inte för någon 

enskild algoritm. Antalet svärmagenter ökas tills de har gått förbi 20 precis som i 

Experiment1.  

Experiment1::Experiment1()  

 nrOfSwarmAgents = 2; 

 while nr of swarmagents is less or equal to 20 

  

  For 5 runs 

   Create new Game with nrOfSwarmAgens and 

   Collaborativ; 

   run game; 

   Save result from run to textfile; 

     

  For 5 runs 

   Create new Game with nrOfSwarmAgens and 

   A*; 

   run game; 

   Save result from run to textfile; 

 

  nrOfSwarmAgens + 1; 
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De mätvärden som sparas i Experiment2 är antalet svärmagenter i början och hur många 

svärmagenter som överlevde i varje lag. Experiment2 hämtar mätvärdena från 

Gamehandler2 som sparar dessa precis som GameHandler gör, förutom att GameHandler2 

har svärmagenterna från båda lagen i varsin set som den får antalet överlevande agenter i 

vardera lagen ifrån. Se Figur 32 för Experiment2s pseudokod. 

 

Figur 32. Pseudokod Experiment2 

Experiment2::Experiment2  

 nrOfSwarmAgents = 2; 

  

 while nr of swarmagents is less or equal to 20 

  

  for 5 runs 

       

  create new GameHandler2 with nrOfSwarmAgents; 

   Run game; 

   Save result to textfile; 

 

  nrOfSwarmAgents ++; 
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5 Analys 

I delsteg2 beskrevs ett antal experiment som skulle utföras med hjälp av delsteg1, 

implementationen. Vid experimenten skulle vissa mätvärden samlas in som klasserna 

Experiment1 och Experiment2 hade som uppgift att spara. Värdena samlades in under ett 

visst antal utförda experiment som sketts i samma experimentmiljö och det är viktigt att 

förstå att andra resultat kan fås i en annorlunda miljö. Siffrorna från resultatet är bara 

aktuella för detta arbete och algoritmerna kan inte förväntas att prestera liknande i en annan 

miljö. För att minska att externa faktorer påverkade resultaten utfördes varje experiment 5 

gånger och medelvärdet av värdena som samlades in togs som resultat. 

I detta avsnitt kommer mätvärden, resultaten från experimenten, som Experiment1 och 

Experiment2 samlat in redovisas och analyseras. 

 Experiment1 skulle samla in och spara mätvärden från experiment med svärm mot karaktär, 

tidseffektiviteten, antal svärmagenter, antal överlevande svärmagenter, tid att lokalisera och 

döda karaktären.  

I Figur 33 visar medelvärdet av tidseffektiviteten, den genomsnittliga tiden det tar för 

programmet att göra 60 uppdateringar, för A* och kollaborativ spridning. I figuren är 

medelvärdet av tiden det tar för programmet att uppdatera i y-axeln och antal svärmagenter i 

x-axeln. 

 

Figur 33. Tidseffektiviteten för A* och kollaborativ spridning, från experiment1 
svärm mot karaktär . 

Utifrån resultaten kan man se att A* och Kollaborativ spridning är båda nästan lika 

tidseffektiva men kollaborativ spridning är i vissa fall, som till exempel i steg 7, effektivare än 

A*. Båda algoritmerna ökar sin tid vid högre antal svärmagenter, det är ingen stor ökning för 
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varje steg men det kan märkas vid ett stort antal svärmagenter. Kollaborativ spridning är 

dock, som nämnts innan, den algoritm som är tidseffektivast av dem två. 

Kollaborativ spridning har till skillnad från A* korta beräkningar, alla noder lägger ihop sina 

grannars spridningsvärde vid varje ny uppdatering. A* däremot beräknar en ny väg vid varje 

ny SearchHändelse, går igenom matrisen med banan för att hitta den snabbaste vägen. A*:s 

beräkningar görs inte lika ofta som kollaborativ spridning dock är det mycket mer kod och 

arbete som måste utföras till A*, vilket påverkar tidseffektiviteten. Vid A* skickas även fler 

händelser, Search, NewSearch och NeedSearch vilka inte behövs användas vid kollaborativ 

spridning. Händelserna som skickas gör att händelselistan i GameHandler tar längre tid att 

tömma, fler händelser måste hanteras av agenter. För att hantera dessa händelser kräver det 

extra arbete, vilket påverkar tidseffektiviteten.  

Vid ökning av svärmagenter ökar inte kollaborativ spridnings uträckningar märkbart, 

noderna i miljön är fortfarande lika många men det är fler svärmagenter som ska välja vilken 

nod de ska gå till. Vid fler svärmagenter desto fler gånger behövs dessa beräkningar göras 

vilket påverkar tidseffektiviteten. A* kan få utföra fler beräkningar på grund av att fler 

svärmagenter kan söka och jaga samtidigt vilket påverkar tidseffektiviteten vid högre antal av 

svärmagenter. I resultaten är det dock en liten skillnad i tidseffektiviteten mellan 

algoritmerna. Antalet svärmagenter kunde istället ha ökat till över 20 för att få en större 

förändring i tidseffektiviteten samt en större skillnad mellan algoritmerna. 

Vid 2 antal svärmagenter har A* ett högt värde som skiljer sig från resten av resultaten, detta 

beror på att till exempel vid en körning av det steget utförde datorn som programmet kördes 

på andra uträckningar utanför programmet vilket gör att datorn tar längre tid på sig att 

utföra en uppdatering av programmet. Den körningens resultat påverkar sedan det 

genomsnittliga resultatet av alla 5 körningarna. Om det hade gjorts fler repetitioner än 5 som 

till exempel 10 hade den körningen inte påverkat lika mycket och resultaten hade blivit mer 

jämna.  

I Figur 34 visas algoritmernas resultat för värdet tid tills matchen slut, där x-axeln är antalet 

svärmagenter och y-axeln tiden tills matchens slut. 
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Figur 34. Tid tills matchen slut, resultat för A* och kollaborativ spridning från 
experiment1. 

Mätningarna visar tydligt att kollaborativ spridning är den algoritm som snabbast eliminerar 

sin fiende. Algoritmens resultat i Figur 34 ligger mellan 69-132 medan A*:s resultat ligger 

mellan 153-270. Det är nästan 100 sekunders skillnad mellan de två algoritmernas bästa tid 

samt mellan båda algoritmernas sämsta tid.  

En stor skillnad mellan algoritmerna är hur svärmagenterna beter sig. I A* håller svärmen 

ihop och delar upp sig i mindre grupper, se Figur 35. Alla vägar inte kommer att täckas och 

karaktären kan enkelt fly obehindrat vilket gör det svårare för svärmagenterna att fånga 

karaktären. Kollaborativ spridning håller inte ihop utan sprider ut alla svärmagenter i var sin 

väg. Karaktären blir omringad fortare genom att alla agenter tar varsin väg, om agenterna 

tillräckligt många finns det inga vägar där inte karaktären kommer att möta minst en 

svärmagent.  Vid större antal svärmagenter finns det även agenter som kan ta över en väg om 

karaktären lyckas döda en svärmagent eller lyckas smita förbi.  
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Figur 35. A*, gula, håller ihop i en liten grupp och kollaborativ, gröna, 
går en och en. 

Kollaborativ spridning fungerar dock lite för bra genom att svärmagenterna inte vill ta 

samma väg som en annan agent och försöker hitta en annan väg. Finns det inte en väg till går 

agenterna runt på samma ställe tills en annan väg öppnas. Agenterna beter sig på detta sätt 

på grund av algoritmens uppbyggnad, en jagaragent sprider inte värdet vilket gör att vägar 

stängs av för andra jagaragenter. Om alla vägar stängs kommer resten av jagaragenterna att 

stanna i samma område tills en väg öppnas igen. På grund av detta stöter karaktären oftast 

på en svärmagent åt gången som den kan antingen döda eller springa förbi. Genom att vissa 

svärmagenter stannar bakom de andra kommer dock karaktären att röra sig mot dessa 

agenter som då har börjat röra sig mot karaktären tackvare att värdet sprids igen. Resultatet 

blir att svärmagenterna ändå blir effektiva på att eliminera sina fiender och samarbetar på ett 

bra sätt. Om svärmagenterna hade kunnat följa efter varandra när alla vägar redan var 

upptagna hade detta kunnat ge andra resultat. 

I kollaborativs spridning förbättras resultaten vid fler antal svärmagenter men upptar. Miljön 

har ett visst antal olika vägar som agenterna kan välja på, vid ett visst antal agenter kommer 

alla vägarna att vara tagna, vilket gör att svärmagenterna kan nå en topp där de inte kan bli 

mer effektivare än vad de redan är. Även A*:s resultat förbättras något vid större antal 

agenter, inte lika tydligt, för att fler antal agenter kan väljas att jaga. 

Det finns visa tillfällen i resultaten där värdena blir sämre än föregående resultat till exempel 

för kollaborativ spridning vid antal 17-20. Resultaten beror på att vid någon av de 5 

körningarna valde karaktären en längre väg, väljer slumpmässiga vägar varje gång, vilket 

gjorde att svärmagenterna tog längre tid på sig att nå karaktären samt att döda karaktären. 
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Den körning där karaktären tog en längre väg påverkade senare det genomsnittliga värdet av 

körningarna.  

 

Figur 36. Tid tills fiende är nådd, resultat från experiment1. 

Resultaten i Figur 36 visar att båda algoritmerna når sin fiende mellan ungefär 50-60 

sekunder, vilket gör att det inte tydligt går att se vilken av algoritmerna som var snabbast. 

Båda algoritmerna har varierande resultat och är i vissa fall snabbare än den andra. 

Kollaborativ spridning var till exempel snabbare mellan nio till 11 och A* var snabbare mellan 

13-20. A* var snabbare vid högre antal svärmagenter än vad kollaborativ spridning var.  

På grund av att karaktären alltid valde slumpmässiga riktningar gick den inte alltid samma 

håll, den kan ha gått i vissa fall en väg som tar längre tid för svärmagenterna att hinna fram 

till. Resultaten blir påverkade av detta och ger algoritmerna olika förutsättningar vid varje ny 

körning vilket gör att tiderna för att nå karaktären varierar mellan körningarna och resultatet 

går inte att tolka. Om karaktären inte hade valt slumpmässiga riktningarna utan samma varje 

gång hade resultaten sett annorlunda ut. Det hade då varit tydligare att se vilken algoritm 

som når fienden snabbast. I detta fall är det dock A* som har fått bäst resultat i mätningarna. 

Ingen av algoritmerna förlorade mot karaktären vid något tillfälle. Karaktären var simpel och 

var inget större hot mot svärmagenterna. Karaktären skjuter inte ofta och den siktar inte på 

någon agent vilket gör att dess skott oftast missar. Om karaktären hade kunnat sikta samt 

skjuta lite oftare hade den varit mer realistisk och gett svärmagenterna en större utmaning. 

Det hade dock gjort att algoritmerna blivit svåra att jämföra på grund av att svärmagenterna 

hade blivit dödade för fort utan att kunnat använda sina algoritmer till fullo. 

Antalet överlevande agenter ökar för båda algoritmerna, antalet svärmagenter ökar vilket gör 

att antalet som kan överleva ökar. På grund av detta blir det svårt att se hur bra de båda 

algoritmerna presterar i att hålla agenterna överlevande, därför gjordes ett nytt diagram med 

antalet döda svärmagenter vilket kan ses i Figur 37. 
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Figur 37. Antalet döda svärmagenter. 

Utifrån Figur 37 kan man se att antalet döda svärmagenter varierar men ökar något för båda 

algoritmerna. Vid vissa fall har A* fler överlevande än kollaborativ spridning men det finns 

fler fall där kollaborativ spridning har flest. För kollaborativ spridning slutar ökningen och 

antalet döda svärmagenter går aldrig över 1.8 stycken men för A* går antalet upp till tre. A*:s 

resultat varierar väldigt, många toppar och dalar i mätvärdena. A*:s svärmagenter tog längre 

tid på sig att döda karaktären vilket gör att karaktären har längre tid på sig att träffa fler 

svärmagenter, detta gör att fler svärmagenter dör. A*-svärmagenterna håller ihop mer vilket 

gör att de är lättare att träffa för karaktären och fler hinner dö innan svärmen har vunnit. 

Kollaborativ spridning var snabb och fler svärmagenter hann överleva. Algoritmen sprider 

även ut svärmagenterna, blockerar alla vägar för karaktären, detta gör att svärmagenterna är 

svåra att träffa för karaktären. Kollaborativ spridning är utifrån resultaten den algoritm som 

håller flest svärmagenter vid liv.  

Experiment2 skulle samla in och spara mätvärden från experiment med svärm mot svärm, 

antal svärmagenter, antal överlevande svärmagenter i varje lag. I Figur 38kan man se 

resultatet från dessa experiment. 
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Antal agenter Vinnare Överlevande 
agenter A* 

Överlevande 
agenter K 

  2 Oavgjort 0 0 
3 Oavgjort 0 0 
4 Ksvärm 0 0.6 
5 Ksvärm 0 1.8 
6 Ksvärm 0 2.4 
7 Ksvärm 0 0.8 
8 Ksvärm 0 2.4 
9 Ksvärm 0 2.4 

10 Ksvärm 0 4.4 
11 Ksvärm 0 2.6 
12 Ksvärm 0 3.8 
13 Ksvärm 0 5 
14 Ksvärm 0 3 
15 Ksvärm 0 6 
16 Ksvärm 0 6.6 
17 Ksvärm 0 5.6 
18 Ksvärm 0 4.8 
19 Ksvärm 0 7.4 
20 Ksvärm 0 9.2 

Figur 38. Resultat från Experiment2, A*-svärm mot kollaborativ spridningsvärm. 

Det går tydligt att se att kollaborativ spridning var den algoritm som klarade sig bäst och 

vann alla matcher förutom de två första som blev oavgjorda. Vid ökning av svärmagenter 

klarade sig kollaborativ spridning bättre och hade fler överlevande svärmagenter kvar, fast 

att båda svärmarna fick börja med samma antal agenter. Kollaborativ spridning som nämnts 

innan sprider ut sina agenter vilket gör att en agent kommer att möta ett större antal 

svärmagenter samtidigt, A* sprider inte ut sina agenter lika mycket. På grund av att det inte 

finns någon gräns på hur många agenter en svärmagent kan träffa samtidigt kan en 

svärmagent gå in i en grupp agenter och skada alla. Det är sedan enkelt för en annan 

svärmagent att gå in i den skadade gruppen och döda dem. Om det hade funnits en gräns på 

hur många agenter en svärmagent hade kunnat träffa hade möjligen resultatet varit 

annorlunda. 
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6 Slutsatser 

I det här kapitlet kommer arbetet att sammanfattas och är uppdelat i tre delar, 

resultatsammanfattning, diskussion samt framtida arbeten. I resultatsammanfattning 

kommer resultatet från genomförandet och analysen att sammanfattas.  Den andra delen 

innehåller en diskussion om vad arbetet kan bidra och användas till utanför detta projekt. 

Sista delen diskuteras en hypotetisk fortsättning på arbetet, vilka framtida arbeten som kan 

göras både i en kort tid samt en lång tid framåt. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Det här arbetets syfte var att utvärdera två olika vägplaneringsalgoritmer till en svärm. De två 

algoritmerna skulle skapa ett visst samarbete mellan agenterna i svärmen i form av 

omringning. Algoritmerna som valdes var A* och kollaborativ spridning. 

Arbetet delades upp i två delsteg, implementation och experiment. I det första steget 

implementerades en miljö som skulle försöka efterlikna en realistisk miljö med objekt som 

hinder för svärmagenter och en karaktär. Miljön var uppdelad i noder för att enklare kunna 

representera den i programmet och för att vägplaneringsalgoritmerna skulle kunna utföra 

sina beräkningar. Svärmagenter implementerades även i detta steg och implementerades 

utefter Hartman och Benes (2006) formler för att skapa ett svärmbeteende mellan agenterna. 

Svärmagenterna använde en av de två vägplaneringsalgoritmerna, vilken bestäms när de 

skapas. De svärmagenter som använde samma vägplaneringsalgoritm sågs som en svärm. 

Kollaborativ spridning, en av vägplaneringsalgoritmerna, implementerades utefter 

Repenning (2006a) beskrivning. Algoritmen använde sig av noderna i miljön för att sprida 

ett värde som visar vägen till målet. Algoritmen skapade samarbete mellan svärmagenterna 

genom att sprida ut agenterna i olika vägar och omringade fienden. Svärmagenterna följde 

värdet genom att gå till de noderna med högst värde tills de hittade sitt mål, fienden. Den 

andra vägplaneringsalgoritmen, A*, implementerades utefter Kirby (2010) och Buckland 

(2004) beskrivning. Algoritmen går igenom noderna i världen, börjar med den nod som 

svärmagenten befinner sig på och beräknar dess grannars flygavstånd till målets nod. 

Grannarna läggs i en prioriterad lista där den med kortast avstånd är först. Nästa nod väljs ur 

denna lista och nya beräkningar på den nodens grannar görs. När den nod där målet befinner 

sig på väljs ur listan är den kortaste vägen funnen. För att skapa ett sorts samarbete mellan 

svärmagenter som använde sig av A* valdes de agenter som skulle söka, vilket gjorde att alla 

svärmagenter inte jagade målet samtidigt. Svärmagenterna valdes vid olika tillfällen vilket 

gjorde att de kunde dela upp sig i mindre grupper och omringa sin fiende. En karaktär 

implementerades, som svärmagenterna skulle ha som mål i några av experimenten i 

delsteg2. Karaktären kunde röra sig, fly från svärmagenter och skjuta. 

I delsteg2 genomfördes ett antal experiment vilka kan delas in i två olika typer: svärm mot 

karaktär och svärm mot svärm. I både dessa typer ökas antalet svärmagenter med ett och fem 

repetitioner görs för varje ökning, experimenten slutar när antalet har nått över 20. Svärm 

mot karaktär innehåller experiment där svärmagenter med A* som vägplaneringsalgoritm 

har en karaktär som fiende och svärmagenter med kollaborativ spridning som 

vägplaneringsalgoritm mot karaktär. I dessa experiment gjordes mätningar på värdena: 

tidseffektiviteten, vinst eller förlust för svärmen, tid tills svärmagent når sitt mål, tid till 

antingen alla svärmagenter har dött eller karaktären samt överlevande svärmagenter. 

Resultaten från mätningarna visade att båda algoritmerna var nästan lika tidseffektiva och 
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hade värden mellan 1-1.40. Kollaborativ spridning hade dock lite bättre värden än A* och var 

den som var tidseffektivast av dem två. Det går inte tydligt att se i resultaten vilken algoritm 

som hittade sitt mål snabbast vilket beror på att karaktären inte rör sig likadant varje gång. 

Algoritmerna får på grund av detta olika förutsättningar och ingen algoritm går att välja som 

den snabbaste. Kollaborativ spridning hade dock bäst resultat i de andra mätvärdena, tid till 

matchens slut och antal överlevande agenter. Utifrån resultaten går det tydligt att se att 

kollaborativ spridning var den algoritm som var snabbast att eliminera sin fiende med 

resultat mellan 69-132 sekunder. A* hade resultat mellan 153-270 vilket är nästan 100 

sekunder mer än kollaborativ spridnings resultat. I sista mätvärdet visar resultaten att 

kollaborativ spridning var den som hade flest överlevande agenter i slutet av matchen. 

Algoritmens antal döda svärmagenter låg mellan 0-1.8 medan A* hade antal döda mellan 

0.6-3. 

Den andra typen, svärm mot svärm, är experiment där en svärm med A* som 

vägplaneringsalgoritm möter en svärm med kollaborativ spridning som 

vägplaneringsalgoritm. I dessa experiment gjordes mätningar på värdena: överlevande 

agenter i vardera svärmen och resultatet av matchen: den som vann eller om det blev 

oavgjort. Resultaten visade att kollaborativ spridning var den algoritm som klarade sig bäst, 

förutom vid antalet agenter två och tre där det blev oavgjort vann algoritmen matcherna. 

Resultaten visar även att kollaborativ spridning klarade sig bättre mot A* vid högre antal 

svärmagenter, antalet överlevande agenter ökade med antalet svärmagenter.  

Den slutsats som kan dras utifrån mätningarna från experimenten är: kollaborativ spridning 

var den algoritm som fick bäst resultat och är den algoritm som samarbetar på bästa sättet 

för att eliminera sin fiende av de två algoritmerna, vilket betyder att arbetet har lyckats 

uppnå sitt mål. En experimentmiljö har implementerats med en miljö, svärmagenter, två 

olika vägplaneringsalgoritmer och en karaktär. De två olika vägplaneringsalgoritmernas har 

skapat ett samarbete mellan agenterna vilket har kunnat utvärderas och jämföras med 

varandra. 

6.2 Diskussion 

I detta arbete har vägplaneringsalgoritmerna kollaborativ spridning och A* implementerats. 

Arbetet visar konkreta värden hur algoritmerna presterar i att eliminera sin fiende och visar 

hur de kan implementeras i programspråket C++. Arbetet kan bidra med information om hur 

dessa algoritmer kan användas och hur bra de kan prestera. Arbetet kan även ge information 

till spelutvecklare att kollaborativ spridning finns och hur den fungerar. Kollaborativ 

spridning kan på grund av att spelutvecklare upptäcker algoritmen bli en lite vanligare 

algoritm, vilket kan även leda till att den utvecklas ytterligare. 

Att skapa AI som samarbetar med andra agenter och som är utmanade är ett vanligt problem 

inom spelutveckling. I detta arbete visas några exempel på hur samarbete kan skapas mellan 

agenter med hjälp av vägplaneringsalgoritmer. Arbetet kan hjälpa till fortsatt utveckling och 

forskning av samarbete inom AI. Båda algoritmerna är färdiga att användas i framtida spel 

och undersökningar. Det kan dock behövas arbete, beroende på vad algoritmerna ska 

användas till. På behövs A* arbete för att skapa ett bättre samarbete samt på kollaborativ 

spridning för att hålla ihop agenterna mer och få en mer realistisk svärm. Det kan även vara 

svårt att ändra i programmet på grund av att vissa delar är beroende av andra, till exempel 

om representationen av miljön skulle ändras måste även vägplaneringsalgoritmerna ändras i 
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för att anpassas till den nya representationen. Det är även svårt att ta vissa delar ur 

programmet och använda i ett spel utan att behöva göra vissa ändringar på grund av att delar 

i programmet är beroende av varandra. Det skulle även vara svårt för spelutvecklare att 

använda arbetet om de använder ett annat programspråk än C++. Om de skulle vilja använda 

arbetet är de tvungna, beroende på vilket språk, skriva om arbetet till det språk de använder. 

 AI är brett använt inom det militära där det används inom till exempel träningssimuleringar 

och planeringsverktyg (Spear, 2012). Det har även använts till att hitta den bästa vägen för 

trupper att röra sig genom ett slagfält (Page, 2009). För att hitta den bästa vägen har en 

vägplaneringsalgoritm används som har blivit inspirerad av myror. Det går då även att tänka 

sig att detta arbete skulle kunna användas till något liknande inom det militära. Arbetet 

skulle kunna till exempel användas till att hitta bästa vägen eller till att testa olika strategier. 

Arbetet kan även användas till att styra robotar, kan sprida ut och låta dem täcka större 

områden.  Detta kan då hjälpa till att skapa bättre krigsförning, både rädda och döda 

människor.  

6.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade fortsatt i framtiden, sett ur ett kort perspektiv, vore det bra att utveckla A*:s 

samarbete, få svärmagenterna att dela sig vid rätt tillfällen. Som visat i mätningarna 

samarbetar inte svärmagenterna i A* lika bra som kollaborativ spridning och stor anledning 

till detta är att A* inte delar upp sina svärmagenter tillräckligt. Det hade varit bra om en ny 

väg söktes efter vid olika vägkorsningar, där det finns en chans att en snabbare väg hittas på 

grund av att karaktären rört sig, även att dessa nya vägar prioriterades. Svärmagenterna hade 

kunnat sprida ut sig mer och lättare kunnat omringa sin fiende. Det skulle då bli intressant 

att göra om experimenten och se hur detta påverkar resultaten.  

Det hade även bra att jobba mer på kollaborativ spridning för att få svärmagenterna att 

svärma med varandra. Det hade varit bra om svärmagenterna följde andra svärmagenter vid 

tillfällen där inga andra vägar finns. Svärmagenterna hade då kunnat svärma även vid 

användning av kollaborativ spridning och inga svärmagenter skulle gå i cirklar på grund av 

att inga vägar finns kvar att ta.  Om detta lyckas vore det även intressant att se hur resultaten 

skulle påverkas. 

Experimenten slutar vid 20 stycken svärmagenter, det hade varit intressant att se hur 

mätningarna skulle se ut vid högre antal svärmagenter, till exempel 100. Mätningarna skulle 

visa tydligare hur algoritmerna presterar och hur algoritmerna kan bete sig vid högre antal, 

vilket kan ge intressanta resultat. Det är även intressant att se hur bra algoritmerna klarar av 

höga antal agenter, vilket kan visa hur bra algoritmerna skulle vara att använda i spel med ett 

högt antal agenter. 

Som nämnts innan var det svårt att tolka resultatet från mätningarna av tiden tills 

svärmagenterna kom fram till sitt mål på grund av att karaktären valde sin riktning 

slumpmässigt och gick olika vägar varje gång. Algoritmerna fick inte samma förutsättningar 

och fick olika resultat beroende på om karaktären valde en längre eller kortare väg. Ett 

framtida arbete är då att ta bort slumpen ur karaktären och låta den röra sig likadant varje 

gång vilket ger algoritmerna samma förutsättningar. Resultaten hade blivit lättare att tolka 

och gjort det möjligt att utvärdera algoritmerna utifrån mätningarna.  
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Resultaten av mätningarna är kopplade till den miljö som används, om experimenten skulle 

göras i en annan miljö skulle inte samma resultat fås. Det hade då varit intressant att testa 

algoritmerna i flera olika sorters miljöer, till exempel väldigt stora eller miljöer med nästan 

inga hinder. På grund av att miljöer som används i spel varierar är det av intresse att se hur 

de två algoritmerna presterar i andra miljöer, vilket skulle kunna vara ett framtida arbete. 

Ur ett längre perspektiv vore ett framtida arbete att implementera och utvärdera ytterligare 

algoritmer. Det finns många intressanta algoritmer som till exempel hade det varit intressant 

att implementera, utvärdera och jämföra, med de två algoritmerna, den algoritm som är 

inspirerad av myror. Hur denna algoritm skulle prestera i detta arbete samt i jämförelse med 

A* och kollaborativ spridning är något som skulle vara intressant att utvärdera.  

Ett annat framtida arbete ur ett längre perspektiv vore att försöka skapa andra former av 

samarbete än att ta olika vägar till exempel bakhåll eller att agenterna var minst två i varje 

grupp. Det hade varit intressant att även implementera och utvärdera olika formationer som 

svärmagenterna kan röra sig i än bara svärmbeteendet. Arbetet hade visat hur andra sätt att 

samarbeta fungerar och hur olika formationer kan förbättra prestationen. Svärmagenternas 

samarbete hade även förbättrats och gett annorlunda resultat i mätningarna.  
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Appendix A  -  Miljödesign dokument 

Olika versioner av miljön: 

 

Figur 39. version 1 
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Figur 40. Version 2 

 

Figur 41. Version 3 slutresultat 


