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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete tittas det närmare på taktiska beslut för större grupper av 
autonoma agenter. Arbetet ska försöka besvara följande frågeställning: Hur effektivt 
kan svärm-AI användas för att utföra taktiska beslut när det appliceras till ett spel med 
grupper av fiender? För att kunna besvara frågeställningen skapades en applikation 
där fyra kombinationer av styrbeteenden och beräkningsmodeller inom tekniken 
”boids” användes. Inom två av kombinationerna användes traditionella styrbeteenden 
inom boids, och inom de andra introducerades ett styrbeteende för att flankera 
spelaren för att ge bättre resultat. Resultatet av arbetet visar att kombinationerna med 
de taktiska besluten fick överlägset bättre resultat och gav därmed goda förhoppningar 
för att besvara frågeställningen, men för att kunna ge ett definitivt svar på hur effektivt 
det är visade det sig att en större bredd av experiment hade behövts användas. Taktisk 
svärm-AI kan användas utanför datorspel, till exempel inom robotik och att simulera 
större militära slag. 

Nyckelord: Svärm-AI, boids, autonoma agenter, styrbeteenden, taktiska beslut. 
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1 Introduktion 
 
Enligt Tozour (2003) har Artificiell Intelligens (AI) inom spel ökat något drastiskt på senare 
år och numera är det just detta som ligger i fokus inom spelindustrin. AI definieras som 
studien om agenter som får uppfattningar från miljön och utför handlingar (Russel & 
Norvig, 2003), men på de olika sätten som de uppfattas och utförs är vad som gör ämnet så 
stort. Efter decennier av utveckling inom AI har ett stort antal tekniker uppkommit. En av 
dessa tekniker kallas för svärm-AI (eng. Swarm AI). Svärm-AI går ut på att låta en grupp 
individuella agenter samarbeta för att lösa olika problem i en miljö. Vanligtvis används 
svärmtekniker för att härma beteenden av insekter: bin, myror, men även fiskar. I princip 
används tekniken traditionellt för allting med svärmliknande rörelse och beteende. Till 
exempel så kan ett fiskstim få fördelar av att arbeta tillsammans när de behöver överleva 
rovdjur. Då kan varje fisk fungera som en utkik för hela gruppen. Det är som att ha tusen 
ögon (Eberhart, Shi & Kennedy, 2001). Samma teknik kan användas i spel då en grupp AI-
kontrollerade agenter till exempel ska röras sig genom ett fält, fyllt med zombies… då kan det 
vara en bra idé om alla håller ihop som en grupp och håller koll åt alla håll. Teknikerna 
fokuserar på att använda lokal information för att etablera ett gruppbeteende då varje agent i 
en grupp får utföra sin egen, mindre uppgift. Alla dessa uppgifter används som en helhet för 
att utföra ett förbestämt mål.  

Problemet som detta examensarbete adresserar handlar om är hur effektivt svärm-AI kan 
användas för att utföra taktiska beslut när det appliceras till ett spel med grupper av fiender. 
Grupperna ska då samarbeta och kommunicera med varandra för att nå ett mål (döda 
huvudkaraktären). De ska samarbeta genom att använda sig av svärm-AI-tekniker och på ett 
lokalt sätt kommunicera med varandra för att bestämma vilken uppgift de tar sig an. Sedan 
ska en jämförelse mellan denna svärm-AI som tar taktiska beslut och samma svärm-AI som 
inte tar dessa beslut utvärderas. Med hjälp av ett enkelt, men taktiskt, flankeringsbeslut går 
det att utvärdera om svärm-AI kan användas för att ta taktiska beslut i shoot'em up-liknande 
genrer. 

Med hjälp av svärmtekniken Boids, som tillåter agenter att lokalt kommunicera, och 
stigmergy, som går ut på att ändra miljön för att kommunicera med andra, ska en 
applikation i programspråket C++ utformas. Applikation kommer bestå av en stor, öppen yta 
som agenterna kan röra sig fritt på. Genom att användaren får justera på ett stort antal 
parametrar kommer flera olika kombinationer ge olika testfall som sedan kommer 
utvärderas med en metod och framföra ett resultat. 

Applikationen som skapades är en enkel, öppen yta som de agenter som existerar kan röra 
sig fritt på utan begränsningar av väggar. Det går för användaren att välja mellan fyra olika 
kombinationer av styrbeteende och beräkningsmetoder som kan användas. Användaren har 
sedan möjligheten att köra och studera testfall med hjälp av automatiskt presenterade 
resultat. 
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2 Bakgrund 
Förr i tiden så kallades vanligtvis AI-programmering (Artificiell Intelligens-programmering) 
för ”gameplay programmering”, eftersom det inte direkt fanns någonting intelligent hos 
CPU-kontrollerade karaktärer (Schwab, 2009). Men efterhand som datorer utvecklas till att 
bli allt mer kraftfulla så ökas kraven på datorspel och därmed är det inte längre acceptabelt 
att använda sig av samma sorts fiender som användes på 70-talet. Visst kan det vara kul att 
känna lite nostalgi ibland, men samma nivå av intelligens från fienderna i Space Invaders 
(Taito Corporation, 1978) är för mesta del inte användbart hos dagens ospelbara karaktärer.   

2.1 Artificiell intelligens 
Artificiell intelligens kan kortfattat beskrivas som en agent som tar beslut beroende på en 
specifik situation. Till exempel så kan beslutet vara om en agent ska passa eller skjuta bollen 
i ett fotbollsspel, eller om den ska välja vänster eller höger väg att gå i en korsning. Russel 
och Norvig (2003) definierar AI som skapandet av datorprogram som emulerar handlingar 
och tänkande likt en människa, men samtidigt även rationellt agerande. Enligt Schwab 
(2009) behöver AI i spel inte vara riktigt så allomfattande. Han definierar spel-AI som koden 
i ett spel som får datorkontrollerade element att framstå smarta. Artificiell intelligens är 
dock ett väldigt stort område inom datalogi och det blir bara större hela tiden, så det är långt 
från färdigutforskat och nya definitioner kommer säkert att fastställas i framtiden. 

John McCarthy grundade uttrycket ”artificiell intelligens” när han vid 1955 i Dartmouth 
föreslog en två månader lång tiomanna forskningskonferens om AI. Han beskrev att ifall en 
maskin kan utföra ett jobb så kan en automatisk kalkylator bli programmerad att simulera 
maskinen (McCarthy, 1955). 

2.1.1 Agenter 
En agent är allt som kan uppfatta dess miljö och agera utifrån det (Russel & Norvig, 2003). 
Det kan nå ända från en mjukvaruagent som uppfattar att man skriver något och agerar 
genom att skriva ut det på skärmen, till en robotagent som märker ett objekt med hjälp av en 
kamera och infraröda strålar och agerar genom att starta motorer som ska få agenten att 
närma sig objektet. En agent inom datorspel kan vanligvis beskrivas som en enhet som läser 
av miljön genom variabler och agerar genom att skapa funktionsanrop. Till exempel så kan 
alla NPC (Non-Player Characters) i ett spel vara agenter. 

2.1.2 Shooters / Shoot'em up 
De flesta shooters går ut på i princip samma sak. Det finns en eller flera spelare och ett antal 
CPU-kontrollerade fiender/vänner. Spelaren kommer traditionellt antingen ta sig från en 
punkt till en annan och möta fiender på vägen, eller vara tvingad att röra sig inom en 
begränsad area, såsom en svart kvadrat under tiden som ett ändligt eller oändligt antal 
fiender uppkommer från olika håll. Dessa kan uppkomma helt ensamma eller i en grupp 
med fiender. I vilket fall så vill man inte att de endast ska stå på en och samma plats och 
skjuta mot spelaren. De ska kunna ta beslut som får spelaren att behöva agera till situationen 
och inte endast behöva själv stå stilla och skjuta mot en specifik punkt för att vinna striden. 
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2.2 Taktik 
Taktik kan betyda olika saker i olika användningsområden. Enligt Lieutenant Colonel Chris 
Smith (2011) kan taktik inom krigssituationer definieras som bevisade stridsmetoder som 
kan användas för att uppnå bestämda mål inom en kampanj. Dessa metoder innebär bland 
annat att attackera, att försvara, att jaga efter, att infiltrera, och att omringa. Att omringa 
spelar ofta en viktig roll i slag och det har hjälpt till att vinna många strider genom historien. 
Ett av sätten man kan omringa en fiende på är att använda sig av en flankerande manöver.  

En flankerande manöver är en attack mot sidorna på fienden. Om manövern fungerar som 
den ska resulterar det i att fienden blir omringad från två eller flera riktningar, vilket kan 
minska sättet fienden kan röra sig på och försvara sig. 

2.3 Svärm Intelligens 
Svärm-intelligens (SI) är en relativt ny teknik som ser intelligens som en funktion av sociala 
interaktioner mellan individer (Kutsenok, 2010). SI är baserat på studien om insekter, som 
bin eller myror. Insekterna är i sig ganska enkla varelser men de har ett väldigt intelligent 
gruppbeteende. 

I ett socialt insektsamhälle utför oftast inte en arbetare alla uppgifter. Istället specialiserar 
den sig på ett fåtal uppgifter, beroende på dess kroppsbyggnad, ålder, eller ren chans. Till 
exempel kan ett visst antal myror från en myrstack vara ute för att leta barr och liknande för 
att bygga på stacken, medan en jaktgrupp av andra myror kan vara ute, letandes specifikt 
efter mat för hela kolonin. På samma sätt kan teorin bakom svärm-intelligens användas till 
dataspel för att till exempel ge olika uppgifter till olika spelare i ett fotbollspel: några kan 
försvara och markera en motspelare samtidigt som andra kan försöka göra sig fria för att få 
passningar osv. Denna uppdelning av uppgifter mellan invånarna av samhället har bevisat 
att det är mer effektivt att parallellt utföra ett antal uppgifter av specialiserade individer än 
att de ska utföras efter varandra av ospecialiserade individer (Bonabeau, Dorigo & 
Theraulaz, 1999). 

2.4 Svärm-AI 
Svärm-AI (Svärm artificiell intelligens) är en teknik för att lösa problem. Tekniken baserar 
sig på svärm intelligens och kan enligt Kutsenok (2010) definieras som designen av ett 
system med ett antal enkla, kommunicerande agenter som samarbetar för att lösa problem.  
Om man till exempel ser ett fotbollsdataspel som ett multiagentsystem, där varje individuell 
spelare är en agent så kan man formalisera regler som finns inom riktig fotboll och använda 
dem till att utveckla lösningar till problem inom själva dataspelet genom att låta agenterna 
kommunicera med varandra. Användningsområdet inom dessa lösningar är traditionellt till 
system med väldigt många agenter som är menade att härma beteendet av insekter, men det 
är inte begränsat till denna sorts lösningar. 

Kutsenok (2010) påstår även att för att utveckla ett system som använder sig av svärm-AI 
behövs följande tre regler följas: 

2.4.1 Individuellt på samma problem 
Den första regeln säger att svärm-AI ska använda ett multiagent system för att lösa ett 
bestämt problem. Detta problem är uppdelat i mindre delar som ges ut som uppgifter till de 



 4 

olika agenterna. Utvecklaren måste dela upp och ut problemet. Agenterna i sig kan inte vara 
ansvariga för distribueringen av uppgifter. 

2.4.2 Enkla och snabba med begränsat perspektiv 
Agenter i svärm-AI får inte en full vy av sin miljö. Eftersom agenterna måste vara enkla att 
designa behövs det att mängden information som de tar in behålls till ett minimum, därför 
är det viktigt att varje agent endast får ett begränsat eller till och med ett lokalt perspektiv av 
sin miljö.  

Varje agent ska kunna arbeta så snabbt och effektivt som möjligt inom enkla, små uppgifter. 
De behöver inte ens ha någon kunskap av vad själva problemet i en helhet är och därför 
behöver de inte heller processera information om någonting annat än det som är direkt 
relaterat med uppgiften agenten har fått. 

2.4.3 Indirekt kommunikation 
Eftersom de två första reglerna fokuserade på agenternas individuella perspektiv och att det 
fastställdes att de endast använde lokal information så består den tredje regeln om sätt 
agenterna kan kommunicera med varandra och agera med samarbete. 

Den tredje regeln går ut på att agenter måste ha enkla och indirekta metoder för att 
kommunicera med varandra. Det finns två sätt att utföra detta: 

• Den första metoden kallas ”stigmergy”. Här kan en agent ändra miljön på ett sätt så 
att en annan agent lägger märke till det och som ett resultat ändrar sitt eget beteende. 
Till exempel så använder myror sig av denna teknik. Myror kan ju inte prata med 
varandra, men de kan kommunicera genom att lägga ut en substans som bildas i 
kroppen (feromon) och kan känna av andra myrors utlaggda feromoner. Genom att 
lägga feromoner och känna av andras så kan de framföra vilka vägar som är bättre än 
andra att välja (Bullnheimer, Hartl & Strauss, 1997). På samma sätt kan till exempel 
fiender i ett dataspel använda tekniken: fiender som springer mot spelaren kanske 
lägger märket till en stor blodpöl och den gigantiska högen med kroppar som ligger 
framför honom och därför bestämmer sig för att välja en annan väg för att nå sitt 
mål. 

• Den andra metoden går ut på att en agent ändrar sitt eget tillstånd, som position eller 
hastighet, som då andra agenter kan känna av och följaktligen ändra sitt eget 
tillstånd. Ett uppenbart exempel av denna metod är ett gäng fiskar som simmar i ett 
stim. Om fiskarna inte skulle ändra riktning/hastighet beroende på de andra fiskarna 
i stimmet så skulle hela gruppen upplösas ganska fort.  
Ett sätt att implementera denna metod är att använda sig av tekniken "Boids". 
 

2.5 Styrbeteenden och Boids 
Betäckningen Boids uppkom för första gången av Craig Reynolds i artikeln Flocks, Herds, 
and Schools: A Distributed Behavioral Model (1987). I artikeln kom Reynolds fram till att 
fåglar i en flock styrs av tre beteenden: separation, sammanhållning och formering. Han 
döpte agenter som styrs av dessa beteenden till en "bird-oid", eller "boid". För ensamma 
agenter gör beteenderna ingenting, men tillsammans bildar dessa tre beteenderna ett 
flockbeteende för en grupp av agenter. Med separation kommer agenterna undvika att 
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kollidera med sina grannar. Med hjälp av sammanhållning så kommer agenterna hålla ihop 
som en enhet. Till slut ger formering ett resultat att agenterna styrs i samma riktning. 

 

2.5.1 Flockbeteende 
Flockbeteende är samlingsnamnet på de tre beteenderna som påverkar en boid: separation, 
sammanhållning, och formering. En boid är en agent som ingår i en flock av andra agenter. 
För att agenten ska använda sig av de olika beteenderna en boid ska ha krävs det att agenten 
har ett synfält av dess närliggande boids i flocken som den kan lokalt kommunicera med. 
Detta görs genom att ge varje boid ett synfält som bestämmer hur långt runt omkring sig de 
kan se. Exklusive sig själv, alla andra boids som ligger innanför en boids synfält sägs ligga i 
dennes närområde. 

 

Figur 1 En boids synfält. 

2.5.2 Separation 
Separation är det första styrbeteendet som boids använder sig av. Detta beteende bestäms 
och styr boid-agenten bort från de andra agenterna i synfältet. De största användningarna 
för detta beteende är att förhindra kollisioner mellan agenterna och se till att alla inte grötar 
ihop sig. Till exempel i ett fotbollsspel kan separation användas för att förhindra ett helt lag 
att röra sig på ett och samma ställe samtidigt och istället sprida ut sig. När en agent i flocken 
ska räkna ut vilken riktning han ska förflytta sig mot itererar denna över alla andra agenter i 
sitt synfält - det närliggande området - och beräknar den normaliserade vektorn från den 
närliggande agentens position till sin egen position. Efter alla närliggande agenter har blivit 
itererade summeras alla vektorer till en slutgiltig, resulterande styrkraft. 

 

Figur 2 Separation. 
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2.5.3 Sammanhållning 
Det andra styrbeteendet boids normalt använder sig av kallas sammanhållning. 
Sammanhållning styr agenten i en riktning mot den genomsnittliga punkten av alla 
agenterna i sitt närområdes positioner. Man får fram den genomsnittliga punkten genom att 
iterera alla agenter i närområdet, summera deras positioner och sedan dividera hela 
vektorsumman med antalet agenter i närområdet. Den resulterande styrkraften blir sedan 
skillnaden mellan den genomsnittliga positionen och agentens position. 

 

Figur 3 Sammanhållning. 

2.5.4 Formering 
Formering är det sista styrbeteendet som vanligtvis används för boids. Detta går ut på att ge 
agenten en styrkraft som anpassar sig efter de andra agenternas styrkrafter som är inom 
närområdet. Detta styrbeteende beräknas på nästan samma sätt som 
sammanhållningsbeteendet, och ger agenten en styrkraft som är lika med skillnaden mellan 
den genomsnittliga hastigheten av alla andra agenter i närområdet, och agentens egen 
hastighet. 

 

Figur 4 Formering. 

 
 

2.5.5 Sök 
Styrbeteendet sök är inte direkt kopplat till boids, men det går att använda som 
extrabeteende ifall man vill utöka tekniken. Vill man till exempel att en flock av agenter även 
ska förflytta sig mot ett speciellt mål är sökstyrbeteendet ett bra tillägg. 
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Sök styr agenten mot en målpunkt. Genom att använda en önskad hastighet som är riktad 
mot målet beräknar man en styrkraft som blir skillnaden mellan den önskade hastigheten 
och den verkliga hastigheten. 

 

Figur 5 Sök mot mål 

2.6 Kombinationer av styrbeteenden 
Ofta styrs inte en agent av endast ett styrbeteende, utan av en hel grupp av styrbeteenden. 
Boids använder sig till exempel av tre styrbeteenden: separation, sammanhållning, och 
formering, men en boidagent är inte begränsad till bara de beteenderna. Svärm-AI kan till 
exempel använda sig av en kombination av delar från boids och andra styrbeteenden för att 
få det svärmefterliknande resultatet man önskar. Till exempel kan en kombination vara en 
agent som använder sig av sökbeteendet och separationsbeteendet för att få en agent som 
agerar som en bil som följer en väg samtidigt som den undviker att kollidera med andra 
bilar. Reynolds (1999) och Buckland (2004) har föreslagit ett antal olika modeller att 
beräkna de olika kombinationerna med. Två av dessa modeller heter "viktad trunkerad 
summa" (eng. Weighted truncated sum) och "viktad trunkerad summa med prioritering" 
(eng. weighted truncated running sum with prioritization). Båda dessa modeller kommer 
summera den totala styrkraften av alla styrbeteenden som används och till slut ge en 
slutgiltigt resulterande styrkraft till agenten metoden kombinerade krafterna åt. Den 
slutgiltiga kraften får heller aldrig vara större en en viss maximalt tillåten kraft som kan 
påverka en agent, och därför kommer kraften beskäras på ett visst sätt, beroende på 
kombinationsmodellen som används. 

2.6.1 Viktad trunkerad summa 
Detta är den enklaste kombinationsberäkningsmodellen som finns. I princip det enda den 
gör är att summera summan av alla styrkrafter som används och sedan trunkerar resultatet 
till den maximalt tillåtna kraften för agenten den ska användas för. Ifall man dock vill att 
någon styrkraft ska vara viktigare än de andra kan man använda sig av en vikt på de olika 
krafterna som ska summeras. Om man till exempel har gjort ett bilspel så tycker man kanske 
att det är viktigare att ha en större vikt på separationen än sökbeteendet, då man inte vill 
kollidera med någon. 

Denna modell går att utveckla så den blir en väldigt bra lösning, men problemet är att det 
kan bli svårt att balansera vikterna för att få ett välfungerande program. 



 8 

2.6.2 Viktad trunkerad summa med prioritering 
Viktad trunkerad summa med prioritering är precis vad det låter som. Denna 
beräkningsmodell använder sig av samma teknik som den första, men här kommer 
styrkrafterna att beräknas efter en prioritering istället. Om jag använder samma exempel 
som i förra modellen med bilspelet, så kommer man då att lägga separationen högst i 
prioriteringen och sökbeteendet som andra. Genom att fortfarande använda sig av vikter 
kommer modellen att beräkna den totala styrkraften som används efter varje prioritering. 
Ifall beräkningen av styrkraften för separationen använder sig av den maximala tillåtna 
styrkraften så kommer det inte finnas någon styrkraft kvar att ge ut för de lägre prioriterade 
beteenden. Med hjälp av detta behöver modellen ibland inte beräkna alla beteender. 
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3  Problemformulering  
Problemformuleringen för detta arbete är indelat i två delar: en problembeskrivning och en 
metodbeskrivning. I problembeskrivningen redogörs det ingående om problemet som detta 
examensarbete adresserar. Metodbeskrivningen beskriver de metoder som används för att 
besvara problemet som examensarbetet framför och hur dessa ska användas, samt varför 
just dessa metoder har valts. 

3.1 Problembeskrivning 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur användbart svärm-AI är som teknik för 
att ta taktiska beslut inom typiska shoot'em up spel. Detta arbete kommer mest fokusera sig 
på ganska stora grupper av agenter som med hjälp av styrbeteenden tar taktiska beslut. 
Detta är mest relevant i typiska shoot'em-up spel, som till exempel Geometry Wars (Bizarre 
Creations, 2003), men kan även appliceras i andra genrer, som till exempel ett first-person 
shooter med zombies eller andra fiender som ofta kommer i grupper. Testfallen för 
applikationen kommer att variera från ett fåtal till upp mot ett femtiotal. Då det kommer att 
uppstå nya agenter hela tiden, samtidigt som huvudkaraktären försöker hålla sig vid liv 
genom att röra sig och skjuta mot de svärmagenterna som rör sig mot honom, kommer 
testfallen att köras vid många olika kombinationer av antal agenter. 

Arbetet kommer försöka besvara denna frågeställning: Kan svärm-AI användas som en bra 
lösning för att få grupper av autonoma agenter att ta taktiska beslut? För att besvara 
frågeställningen kommer en applikation att skapas. I applikationen kommer det vara möjligt 
att ändra många värden, såsom styrbeteenden och beräkningsmodell för att få en stor mängd 
olika testfall. Eftersom arbetet inte fokuserar sig på vägfinning och utvecklas med Shoot'em 
up genren i tanken behövs endast en miljö utvecklas. Till exempel borde en stor, öppen yta 
inte göra utvärderingen orättvis jämfört med en mindre yta med mycket hinder, eftersom det 
är så miljöer i många Shoot'em up spel ser ut. 

Arbetet kommer att få ett resultat med hjälp av flera olika testfall som sedan kommer att 
utvärderas och analyseras. Testfallen kommer att bero på vilken kombination av 
styrbeteende och beräkningsmodell svärmagenterna kommer att använda sig utav. Arbetet 
kommer endast att använda sig av ett fåtal kombinationer, eftersom det ger ett mer 
koncentrerat svar och det finns många andra värden att balansera med 
beräkningsmodellerna så det blir mycket att testa ändå. Det kommer finnas fyra 
kombinationer att utvärdera. Dessa fyra visas i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1  De fyra kombinationerna 

 Styrbeteende Beräkningsmodell 

Kombination 1 Separation Viktad trunkerad summa 

Kombination 2 Separation & flankering Viktad trunkerad summa 

Kombination 3 Separation Viktad trunkerad summa 
med prioritering 
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Kombination 4 Separation & flankering Viktad trunkerad summa 
med prioritering 

 

Det som kommer att användas för att utvärdera taktiska beslut inom svärm-AI är 
styrbeteendet "flankering", vilket är ett enkelt styrbeteende, liknande sökstyrbeteendet, som 
tillåter en svärmagent att röra sig mot där den agenten som blir jagad av svärmagenterna 
kommer att vara positionerad om en stund ifall den fortsätter i samma riktning. 

 

Figur 6 Flankering 

De olika kombinationerna använder sig av viktad trunkerad summa med och utan 
prioritering samtidigt som flankering används och inte används. Anledningen till att just 
dessa kombinationer används är eftersom flankeringar har stora betydelser när det kommer 
till taktiska beslut. Kombinationerna använder sig även av de två olika 
beräkningsmodellerna eftersom det skiljer sig i dess exakthet, vilket är användbart att 
jämföra då exakthet kan vara en viktig sak när det gäller taktiska beslut. 

3.1.1 Delmål 1: implementation 
Det jag ska göra i detta delmål är att implementera den applikationen som kommer att 
behövas för att utvärdera arbetet på ett korrekt sätt. I applikation kommer man att kunna 
ändra på värden och inställningar för att enkelt kunna skapa och utvärdera testfallen som 
tillfredsställer alla de kombinationerna i Tabell 1 på föregående sida. 

3.1.2 Delmål 2: experiment 
Syftet detta delmål håller är att skapa de olika testfallen från Tabell 1 från föregående sida 
som arbetet ska analysera och utvärdera resultaten av.  

 

 

3.2 Metodbeskrivning 
Metodbeskrivningen i detta examensarbete är uppdelat i två delar. Delmål 1 beskriver 
metoden som används för att utveckla implementationen av applikationen. Delmål 2 
beskriver de metoder som används för att utvärdera frågeställningen.  

3.2.1 Metod för delmål 1: implementation 
Metoden för delmål 1 kommer bli att implementera den applikation som är nödvändig för att 
besvara frågeställningen. Det första som kommer att utvecklas är en miljö. Miljön som 
kommer att byggas upp kommer i sig inte vara avancerad. På grund av det som beskrevs i 
kapitel 3.1 räcker det med att använda en helt öppen yta för att utvärdera testfallen för detta 
examensarbete. Själva svärm-AIn som allting bygger på kommer implementera i princip 
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allting som togs upp i bakgrundskapitlet, med undantag på boidbeteenderna formering och 
sammanhållning, då det är ett onödigt tillägg för vad som behövs för att utvärdera ett 
resultat. Med en begränsad vy till de andra svärmagenterna och användningen av 
styrbeteendena separation, sök, och flankering kan man få en fullt fungerande svärm-AI. 
Kombinerar man dessa med en autonom agent som försöker hålla sig undan svärm-AIn har 
man en applikation som går att använda för att utvärdera frågeställningarna. Eftersom 
väggar kräver en del vägfinning så kommer denna applikation istället att använda sig av en 
oändligt stor spelplan. Ifall en agent till exempel rör sig utanför spelplanen på högerkanten 
så renderas denne i början av vänsterkanten igen.  

Implementationen kommer att utföras i programmeringsspråket c++ och miljön kommer att 
utvecklas i 2D, med kameran sedd från ovanifrån, eftersom det är ett traditionellt sätt att 
skapa Shoot'em up-spel. På detta sätt får man med alla aspekter från ett Shoot'em up som 
behövs för studien utan att använda sig av onödiga resurser. 

 

3.2.2 Metod för delmål 2: experiment 
Metoden för delmål 2 kommer bli att utföra och utvärdera de testfallen som 
implementationen har utvecklat och redogjort. För att utvärdera förmågan att ta taktiska 
beslut kommer två relativt enkla mått användas. Taktiska beslut går ut på att ta ett beslut 
som gynnar gruppen i en helhet, och de två främsta måtten som beskriver vad som gynnar 
gruppen mest är:  

1. Hur många svärmagenter hinner huvudkaraktären döda med avseende på hur länge 
denne lever. 

2. Hur lång tid tar det innan svärmagenterna hinner döda huvudkaraktären. 

Genom att använda de fyra kombinationer av styrbeteende och beräkningsmodeller kommer 
dessa två mått att studeras i hundratals omgångar för att jämföras med varandra och få ett så 
konkret och tydligt mått som möjligt på hur effektivt svärm-AI kan användas för att ta 
taktiska beslut inom shoot'em-up genren. 

Motivationen till användandet av dessa två mått för att mäta effektiviten av 
kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodeller kommer helt enkelt från mitt 
eget förnuft. Eftersom det har varit svårt att hitta många vetenskapliga artiklar på mått som 
kan användas för detta examensarbete har jag behövt skräddarsy från vad som är bevisat 
effektivt och vad som låter vettigt. 

 

3.3 Metodreflektion 
Valet av metoden för delsteg 1 är ganska självklar, då en applikation som går att använda för 
att utvärdera testfallen skulle vara nödvändig i princip alla lägen för att få något vettigt 
resultat. 

Valet av metoden för delsteg 2 går att diskutera djupare. Försökspersoner och intervjuer 
skulle även kunna vara en lösning för att utvärdera ett resultat, men anledningen till att jag 
valde experiment som metod är eftersom det passar in bättre på problemet än andra 
metoder. Svärm-AI är en specifikt inriktad teknik som kräver att man har en del bakgrud 
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inom tekniken för att kunna få ut svar som är direkt relaterade till problemet i fråga. Ifall 
man hade använt sig av försökspersoner eller intervjuer skulle det (utöver att det är enklare 
att utföra experiment) varit svårt att hitta individer med tillräcklig kunskap inom tekniken 
för att få fram ett konkret svar. Även om det har sina nackdelar så ger experiment chansen 
att med hjälp av olika angreppssätt få fram något som bättre liknar ett fysiskt mått på hur 
bra något är än andra metoder för detta examensarbete skulle ge. 
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4 Genomförande 
För att kunna utvärdera ett resultat för frågeställningarna som detta examensarbete har 
ställt har en applikation utvecklats. Kapitlet 4.1 kommer beskriva hur denna applikation är 
uppbyggd, vilka designval som tagits, användningen av och hur applikationens algoritmer 
fungerar, och hur man kan hantera den för att utföra det testfallet som man vill. 

4.1 Applikation 
Applikationen som har skapats har en enkel visuell design. Hela spelplanen byggs upp av en 
endast 800*800 pixlar stor, grå ruta, med en liten svart kant i botten som används för att 
enklare kunna använda sig av parametrar och resultatvärden. En skärmdump på spelplanen 
kan ses i figur 7. 

 

Figur 7 Applikationen. 
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Den gula cirkeln är den autonoma agenten som försöker undvika svärmagenterna. 
Svärmagenterna är de rosa cirklarna när de befinner sig i samma visuella skärm (eftersom 
applikationen använder sig av en oändlig spelplan så finns även oändligt många visuella 
skärmar för agenterna att befinna sig på (mer om detta i kapitel 4.1.2)). De blå cirklarna är 
de kulorna som den gula cirkeln skjuter. Applikationen är i sig inte en skönhet att kolla på 
och använder sig av det absolut minimala som är nödvändigt för att utvärdera arbetet. 
Mycket tid har inte gått till en visuell design. Anledningen till detta är att fokuset på detta 
examensarbete inte är grafisk tillsfredsställning, och därför har det minsta nödvändiga 
implementerats, så länge allting som har en viktig roll i utvärderingen enkelt kan åtkommas. 

För att kunna utvärdera arbetet går det att ändra ett stort antal parametrar. Det finns dock 
några som är viktigare än andra, och i slutändan är det endast två stycken parametrar som 
ska antingen sättas till 0 eller 1 och sedan köra det testfall kombinationen av dessa två 
parametrar ger. Flera parametrar som balanserar vikterna av de olika styrbeteendena måste 
finjusteras innan testfallen kan fungera helt korrekt, men efter det behövs endast 
parametrarna "Flanking" och "Priority" kombineras på olika sätt för att kunna köra det 
testfall man vill. 

1. Flanking = 1   Priority = 1 
Genom att justera Flanking och Priority ges olika testfall som kan studeras. Ifall både 
Flanking och Priority har värdet 1, kan testfallet när svärm-AIn försöker flankera 
huvudkaraktären i beräkningsmodellen "viktad trunkerad summa med prioritering" 
köras. 

2. Flanking = 0  Priority = 1 
Ifall Flanking har värdet 0, men Priority har värdet 1 körs testfallet utan flankering i 
beräkningmodellen "viktad trunkerad summa med prioritering". 

3. Flanking = 1  Priority = 0 
Detta ger testfallet med flankering i beräkningsmodellen "viktad trunkerad summa". 

4. Flanking = 0  Priority = 0 
Till slut ger denna kombination testfallet utan flankering i beräkningsmodellen 
"viktad trunkerad summa". 
 

4.1.1 Design 
Applikationen är skriven med programspråket C++ och använder sig av hjälpmedel från 
funktioner i biblioteket SFML. SFML är ett bibliotek som finns till för att förenkla 
utvecklingen av spel och andra applikationer, och det är på grund av dess användarvänlighet 
som biblioteket används i designen för denna applikation. Applikationen är uppdelad i ett 
fåtal olika klasser. Eftersom det är en enkel applikation som utvecklats har inte 
användningen av ett stort antal klasser varit nödvändigt. Ett klassdiagram över designen på 
applikationen syns nedan i figur 8. 
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Figur 8 Klassdiagram 

Det enda som händer i Mainklassen är att den instantierar Game och loopar dess 
huvudfunktion, update(), och render() funktion. Själva klassdiagrammet är relativt litet, men 
det är ändå allting som är nödvändigt för att applikationen ska fungera som det ska. 
Character och subklasserna Autoplayer och Boids innehåller enkla funktioner, mest för att få 
en agent att förflytta sig och returnera några värden. Bullet innehåller liknande funktioner 
som de andra. Det är instansen av Game-klassen som verkligen utför arbetet. Game skapar, 
använder sig av, och förstör alla objekt i programmet. Det är denna klass som tar input från 
användaren och sköter all rendering och spellogik. Game innehåller även alla 
svärmfunktioner som får Boids-klassen att agera som den ska. Dessa svärmfunktioner borde 
egentligen ha en egen klass, men av olika anledningar blev de en del av Game. 

4.1.2 Spelrymden 
Spelrymden i applikationen hanteras på ett lite annorlunda sätt. Figur 9 är en skärmdump 
på spelplanen efter en viss tid i ett testfall. 
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Figur 9 Oändlig spelplan 

Spelrymden i applikation hanteras på ett sätt som gör spelplanen oändligt stor. Detta var ett 
nödvändigt val i applikationen, eftersom ingen sorts vägplanering har implementerats. 
Denna lösning ger alltså den autonoma agenten som blir jagad en så stor yta att röra sig på 
så implementeringen att undvika väggar inte blir nödvändig. Ifall man jämför spelstilen av 
applikationen med spelstilen i Geometry Wars (Bizarre Creations, 2003) (se figur 10 nedan) 
är ytan att röra sig på såpass stor att spelaren oftast inte kommer röra sig för nära väggarna. 

Den oändliga spelplanen är utvecklad på ett sätt så när en agent förflyttar sig utanför 
skärmen kommer en variabel att ändra sig som indikerar var i rymden agenten är. Denna 
variabel används i renderingen av programmet för att bestämma vilken virtuell skärm (som 
jag kallar det) en agent befinner sig i. Ifall en agent förflyttar sig ur en virtuell skärm kommer 
variabeln att ändras och agenter renderas istället i början eller slutet på en annan virtuell 
skärm. Ifall till exempel agenten som försöker undvika svärmagenterna blir jagad ut ur 
skärmen på höger sida kommer han direkt uppkomma i samma höjd på vänster sida om 
skärmen även om han egentligen fortsätter till höger i själva spelrymden. De ljusblåa 
agenterna i figur 9 representerar svärmagenterna som är lokaliserade på en annan virtuell 
skärm än den den gula agenten är lokaliserad på. 
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Figur 10 Geometry Wars (Bizarre Creations, 2003) 

4.1.3 Flankering 
Styrbeteendet flankering är i slutänden vad som kommer att avgöra hur effektivt svärm-AI 
kan användas för att ta taktiska beslut eftersom det enligt Millington (2006) har på senare år 
nästan blivit standard i shooter spel att inkludera någon sorts taktik där spelaren flankeras. 
Det kommer användas med prioriterad och endast viktad beräkningsmetod för att ge ett mer 
generellt resultat än ett resultat som är begränsat till den exakta lösningen detta 
examensarbete presenterar. 

Flankeringsstyrbeteendet ger en styrkraft till en svärmagent som styr svärmagenten mot 
positionen som agenten som svärmagenten flankerar kommer att befinna sig på ett visst 
antal tidssteg senare. Flankeringsstyrbeteendet kommer att appliceras till de svärmagenter 
som inte har några närliggande grannar runt sig och som inte redan är i närheten av agenten 
som svärmagenten ska flankera. Flankeringsbeteendet används på detta sätt eftersom det får 
fiender som ingen fokuserar på att röra sig till en position som tvingar agenten att slåss åt 
två håll samtidigt, vilket lägger agenten i ett underläge (Wikipedia, 2013). 

 

4.1.4 Testfallsloop 
Användningen av de olika kombinationerna av styrbeteende och beräkningsmodeller 
kommer att resultera i en testfallsloop som i varje tidssteg utför en mängd funktioner. 
Pseudokoden under beskriver hur varje loop ser ut och hur det tillsammans med många 
intervaller av samma testfallkombination kan få ut värden på effektivitet som sedan kan 
jämföras med de andra kombinationerna. 

 

1. for(varje	  svärmagent)	  	  	  
2. {	  	  	  
3. 	  if(Prioriterad	  beräkningsmodell	  används)	  	  	  
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4. 	  	  	  Använd	  styrbeteende;	  	  	  
5. 	  	  	  if(Flankering	  används)	  	  	  
6. 	  	  	  {	  	  	  
7. 	  	  	  	  	  använd	  flankeringstyrbeteendet	  till	  styrkraft;	  	  	  
8. 	  	  	  }	  	  	  
9. 	  	  	  räkna	  ihop	  alla	  styrbeteende;	  	  	  
10. 	  }	  	  	  
11. 	  else	  if(Viktad	  utan	  prioritering	  beräkningsmodell	  används)	  	  	  
12. 	  {	  	  	  
13. 	  	  	  Använd	  styrbeteende;	  	  	  
14. 	  	  	  if(Flankering	  används)	  	  	  
15. 	  	  	  {	  	  	  
16. 	  	  	  	  	  använd	  flankeringstyrbeteendet;	  	  	  
17. 	  	  	  }	  	  	  
18. 	  	  	  räkna	  ihop	  alla	  styrbeteende	  till	  styrkraft;	  	  	  
19. 	  }	  	  	  
20. 	  Ge	  svärmagenten	  ny	  hastighet,	  beroende	  på	  styrkraft;	  	  	  
21. 	  if(svärmagenten	  kolliderar	  med	  spelaragenten)	  	  	  
22. 	  {	  	  	  
23. 	  	  	  starta	  om	  testfallet	  och	  lägg	  till	  tiden	  det	  tog	  för	  spelaragenten	  att	  dö	  i	  en	  vektor

;	  	  	  
24. 	  	  	  lägg	  även	  till	  hur	  många	  svärmagenter	  spelaren	  hann	  döda,	  dividerat	  med	  hur	  länge	  han

	  levde;	  	  	  
25. 	  }	  	  	  
26. }	  	  	  

Vad som händer i denna pseudokod kan kräva en förklaring. Varje svärmagent kommer att 
undersöka vilken kombination av testfall som körs och sedan anpassa vad som händer efter 
det. Om till exempel testfallet med prioriterad beräkningsmodell och styrbeteendet 
flankering används kommer styrbeteenden, inklusive flankering, att i en viss 
prioriteringsordning räknas ihop till en styrkraft som läggs till på agentens hastighet. Ifall 
svärmagenten sedan når agenten som försöker fly från svärmen kommer applikationen att 
starta om sig själv med samma testfall och spara undan värden från förra intervallet som 
kommer användas för utvärdering senare. I slutet av varje intervall av en grupp testfall (till 
exempel kan 100 stycken testfall av en kombination köras efter varandra för att få ett mer 
konkret resultat) kommer medelvärdet av resultaten att uträknas. 

4.1.5 Testfallsresultat 
Applikationen som testfallen körs i har ett enkelt sätt att visa resultaten av kombinationerna. 
Efter att ett visst antal intervall av samma testfall har itererats kommer medelresultaten 
tillsammans med extremfall (ifall värdet vid enstaka intervaller fluktuerar till en nivå som 
indikerar att någonting som inte ska hända har hänt) presenteras för användaren. Dessa 
resultat kommer senare användas i resultatkapitlet för att diskuteras och utvärderas. 
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5 Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat i två underkapitel. Det första underkapitlet är utvärdering. Här 
kommer hela arbetet att utvärderas och resultatet av testfallen kommer att bli presenterade 
med hjälp av diagram. Det andra underkapitlet kallas för analys. I detta kommer resultaten 
från utvärderingskapitlet att diskuteras och analyseras. 

5.1 Utvärdering 

5.1.1 Testfallskombinationerna 
Innan utvärderingen av testfallen presenteras så framförs en snabb repetition om de olika 
kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodeller. Tabell 2 som följer nedan är 
exakt samma tabell som presenterades i problemformuleringen och har inkluderats här för 
att underlätta för läsaren. Vad de olika kombinationerna går ut på är att testa några olika 
tekniker inom boids för att undersöka ifall flankering kan ge ett positivt resultat till en 
generell del inom taktiska beslut för svärm-AI. Kombination 1 och 3 är normala 
kombinationer inom boids, medan kombination 2 och 4 lägger till ett 
flankeringsstyrbeteende. 

Tabell 2 De fyra kombinationerna 

 Styrbeteende Beräkningsmodell 

Kombination 1 Separation Viktad trunkerad summa 

Kombination 2 Separation & flankering Viktad trunkerad summa 

Kombination 3 Separation Viktad trunkerad summa 
med prioritering 

Kombination 4 Separation & flankering Viktad trunkerad summa 
med prioritering 

 

5.1.2 Underkända testfall 
I problemformuleringen nämndes det snabbt att extremfall i testfallen kan uppkomma, och 
att chansen till testfall som skiljer sig så från de genomsnittliga med en stor del kan ses som 
att någonting inte stämmer. Eftersom det både är en enkel miljö och applikation i sig som 
används finns det inte många sätt dessa extremfall kan uppkomma, men det går nästan 
aldrig att undvika det helt och hållet. 

Eftersom varje ny boidagent kan skapas var som helst längs kanterna av miljön så finns 
chansen att en boidagent skapas på samma position som spelaragenten befinner sig på när 
den är på väg att förflytta sig över till en annan virtuell skärm. I dessa tillfällen har 
spelaragenten ingen chans att försvara sig eller försöka fly från boidagenten, utan dör direkt 
istället. Men eftersom 200 intervaller körs för varje kombination och att detta kommer 
hända några gånger för varje så gav det en sådan liten inverkan på slutresultaten att en 
uteslutning av underkända testfall skulle visa sig vara näst intill helt onödig.  



 20 

5.1.3 Genomsnittlig överlevnadstid 
Den genomsnittliga överlevnadstiden är ett mått på hur länge spelaragenten, som försöker 
hålla sig undan svärmen, kan hålla sig vid liv. Tiden är mätt i tidssteg, då en överlevnadstid 
på så lågt som möjligt är ett optimalt resultat för testfallen. Ju lägre resultatet är, ju snabbare 
har svärmen ”dödat” spelaragenten. 

Figur 11 presenterar den genomsnittliga överlevnadstiden, den längsta tiden spelaragenten 
klarade av att överleva samt den kortaste tiden spelaragenten klarade av att överleva. 

 

Figur 11 Överlevnadstid 

Från diagrammet kan man göra vissa observationer. Som förväntat så klarade svärmarna 
med det taktiska beslutet implementerat av att döda spelaragenten snabbare än de som inte 
använde taktiska beslut.  Det är intressant att Kombination 2, som använder sig av viktad 
trunkerad summa verkar ha klarat sig bäst i alla lägen, samtidigt som Kombinationen 1, som 
även använder sig av viktad trunkerad summa, har åstadkommit sämst resultat. En 
diskussion runt denna och flera observationer finns i analyskapitlet. 

5.1.4 Genomsnittlig ”killscore” 
”Killscore” är ett mått på hur många svärmagenter, beroende på överlevnadstiden, 
spelaragenten klarar av att skjuta innan han själv dör. Precis som i överlevnadstiden är ett så 
lågt värde som möjligt det optimala resultatet. 

Killscore är mätt i hur många svärmagenter som spelaragenten hinner döda som sedan är 
dividerat i hur länge spelaragenten överlevde och sedan skalat med ett konstant värde. På 
detta viset utvinns ett distinkt resultat som är rättvist jämfört. 

Figur 12 presenterar genomsnittliga killscore, den högsta killscore som uppkommit, och den 
lägsta killscore. 
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Figur 12 Killscore 

Detta diagram indikerar mer jämna resultat än överlevnadstiden. Men även om resultaten 
inte är lika distinkta, så verkar Kombination 2 fortfarande vara den bästa, samtidigt som 
Kombination 1 verkar framstå som den sämsta. Kombination 1 är även den enda 
kombinationen som klarade av att döda minst en svärmagent varje intervall. 

5.2 Analys 

5.2.1 Applikationens determinism 
För att applikationens resultat ska bli rättvisa så måste en hög determinism uppnås. 
Determinismen beror på om resultaten blir densamma vid olika tillfällen och på olika system 
och situationer, och på grund av att det ibland uppstår driftvärden på de olika testfallen av 
anledningar som kommer beskrivas i nästkommande underkapitel, så kommer den största 
tyngden att läggas på de genomsnittliga resultaten. 

5.2.2 Genomsnittlig överlevnadstid 
Som kolumndiagrammet för Figur 11 visar så ger kombination 2 och 4 en betydligt kortare 
överlevnadstid för spelaragenten. Detta beror på att kombination 2 och 4 är de enda som 
använder sig av flankering inom flockbeteendet. Som förväntat tog då svärmagenterna bättre 
taktiska beslut och omringade spelaragenten tills han inte hade någonstans kvar att fly, som 
resulterade i att spelaragenten dog inom ett snabbare intervall. Det intressanta är dock att 
medan kombination 2 som använde beräkningsmodellen viktad trunkerad summa fick 
bättre resultat än kombination 4 som använde prioriterad summa, så gav kombination 1, 
som också använde viktad trunkerad summa, ett sämre resultat än kombination 3, som 
använde sig av prioriterad summa. Enligt Buckland (2004) kan viktad trunkerad summa 
oftast antingen ge ett bättre resultat än prioriterad summa ifall vikterna som används har 
fått bra balanserade värden, eller ge ett sämre resultat ifall värdena är mindre bra 
balanserade. Anledningen till resultatet för kombination 1 och 2 kan mycket väl bero på att 
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de balanserade värdena som användes kan ha fungerat bättre med flankering i uträkningen, 
och därför gett sämre balanserade värden för kombination 1 än kombination 2. 

Fluktueringen i resultaten för med och utan flankering beror även en del på miljön. Eftersom 
spelplanen är oändlig kan det i kombination 1 och 3 sluta med att spelaragenten blir jagad 
från ett håll av alla svärmagenter och resultera i en konstant hastighet i samma riktning 
under en längre tid. De nya svärmagenter som uppkommer under denna tid kan ha svårt att 
hinna nå spelaragentens position innan denne har rört sig för långt bort. Detta är ett 
problem som flankeringen löser, då svärmagenter söker sig mot en position som 
spelaragenten kommer att vara lokaliserad på ett antal tidssteg senare. Detta problem skulle 
även kunna lösas med hjälp av en mer trång miljö, så spelaragenten inte hade chansen att 
hamna i en sådan här hög hastighet åt en och samma riktning. Det skulle troligen även 
jämna ut resultaten en aning, men inte tillräckligt mycket för att ge en annan slutsats. 

5.2.3 Genomsnittlig ”killscore” 
Kolumndiagrammet i Figur 12 visar en mer rättvis utvärdering än överlevnadstidens. Med 
hänsyn till problemet som beskrevs i underkapitlet ovan är resultatet för applikationens 
killscore troligen ganska likt vad överlevnadstidens diagram skulle sett ut ifall en mindre 
miljö användes. Med tanke på att miljön påverkar killscore mindre än överlevnadstiden på 
grund av att spelaragenten alltid har något att skjuta på i vilket fall, så blir utvärderingen 
mer rättvis. Men även här verkar miljön ge en viss skillnad; då samma slutsatser kan dras 
om flankering kan hjälpa svärm-AI att ta taktiska beslut, då de inte blir dödade på samma 
intervall, så är till exempel kombination 1 den enda kombinationen som klarar av att döda 
minst en svärmagent under varje intervall. Detta beror delvis på slumpen att den första 
svärmagenten som ”spawnar” efter varje intervall inte har haft oturen att landa på samma 
position som spelaragenten är lokaliserad på vid ett visst tidssteg, och delvis på att 
spelaragenten har den höga farten åt ett och samma håll, som beskrivits tidigare, så det kan 
resultera i att spelaragenten aldrig är kvar på en och samma punkt under en längre tid, som 
till exempel kan vara en sådan position som svärmagenterna spawnar i. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
 Målet med detta examensarbete var att undersöka hur användbart svärm-AI är som teknik 
för att ta taktiska beslut inom typiska shoot'em up spel. Med hjälp av boids valdes fyra olika 
kombinationer av styrbeteenden och beräkningsmodeller att utvärderas, baserade på 
taktiska stridsdesignval, så som flankering. 

Genom den metod som valdes för detta examensarbete skapades en applikation som kunde 
utvärdera de olika kombinationerna av styrbeteenden och beräkningsmodeller. Eftersom en 
väldigt enkel spelaragent behövdes implementeras som endast styrde undan från boids-
svärmen så behövdes en modifikation på spelplanen som gjorde den oändlig åt alla håll 
utvecklas. Med denna modifikation visade det sig dock ge resultaten en stor skillnad mellan 
de olika kombinationerna. En skillnad som kanske inte skulle blivit fullt så stor i annorlunda 
miljöer eller situationer. 

Resultaten för de olika kombinationerna visade att kombination 2, som använde flankering 
och viktad trunkerad summa, gav överlägset bäst resultat. Enligt Buckland (2004) är detta i 
teorin även den beräkningsmodell som ska ge bäst resultat. Därför är det underligt att 
kombination 1, som även använde sig av viktad trunkerad summa, men utan flankering, 
presterade sämst. Kombination 3 använde sig av prioriterad summa och utan 
flankeringsstyrbeteendet, och resultaten för denna kombination hamnade hack i häl på 
kombination 1, och gav endast ett lite bättre resultat. Kombination 4 verkade bete sig 
medelmåttigt, med resultat i princip exakt mellan kombination 3 och 1. 

I slutet kan man dock inte bestämt säga att svärm-AI är ett bra val för intelligenta 
taktikbeslutande agenter inom shoot’em up spel. Även om flankeringsstyrbeteendet gav ett 
bättre resultat för svärmagenter som använder sig av boids än de som bara använder de 
traditionella styrbeteenden, så hade fler kombinationer, och kanske till och med olika sorters 
taktiska beslut behövts för att kunna ge mer generella och bättre resultat som kan appliceras 
i fler situationer. 

6.2 Diskussion 
Hur kan boids och de styrbeteenden som utvärderats i detta examensarbete användas till 
något utanför datorspelsgenren, och vilken samhällsnytta kan styrbeteenden med taktiska 
beslut framhäva? 

Styrbeteenden är någonting som har forskats kring ända sedan Craig Reynolds artikel från 
1987. Det är inte förrän de senare åren som styrbeteenden har börjat användas till datorspel, 
så de finns en hel del annat som styrbeteenden kan användas för; filmer till exempel. Första 
gången boids och styrbeteenden användes i en film var enligt Reynolds i Tim Burtons film, 
Batman Returns (1992), då det användes till svärmar av fladdermöss och även en arme av 
pingviner. Då just denna film inte använde sig av taktiska beslut i sina styrbeteenden så 
utesluter det inte möjligheten att det kan användas. Dagens system är så pass starka att de 
klarar av att simulera beteenden av individer i tusentals, och med filmer med stridsscener av 
flera tusen soldater som utvecklas hela tiden, kan en armésimulerande grupp av boids enkelt 
kunna ge en realistisk bild av ett stridsfält med hjälp av taktiska beslut. Björn Palmqvist och 



 24 

Niclas Dimbergs examensarbete (2006) går ut på att visa hur boids kan implementeras i 
moderna krigsspel. I deras arbete använder de sig av styrbeteenden och taktiska beslut för 
större arméer. Resultaten de kom fram till skulle enkelt kunna användas för att simulera 
riktiga slag i både filmer och spel. 

Reynolds hemsida innehåller länkar till flera forskningsartiklar om styrbeteenden. I många 
av dessa artiklar används boids och styrbeteenden för att simulera verkliga situationer. Här 
finns en artikel av Joe Azdima (2001), då boids används för att hålla en kommunikation 
mellan trafikanter och fotgängare i ett ”open world” bilspel. På samma sätt kan tekniken 
användas för att studera faror för fotgängare eller trafikanter i samhället i verkliga livet. Det 
finns flera artiklar om robotik och hur de istället för att läsa av ett minne, kan använda sig av 
sensorer för att känna av andra robotar i sin närvaro och använda sig utan styrtekniker på 
samma sätt som i simulationer på datorer. Att simulera nödevakueringar var även ett 
populärt val för artiklar. I en simulering så som evakuering skulle dock boids med hjälp av 
flankering som styrbeteende kunna passa in. När en stor grupp människor behöver evakuera 
en byggnad på grund av till exempel en eld, kan någon hamna bakom en lång kö människor 
som försöker ta sig till trappan. Till hjälp i simuleringen kan då någon människa flankera 
trappan för att ta sig till den på ett annat, mer effektivt sätt. 

Det främsta med styrtekniker som fortfarande är kopplade till taktiska beslut måste dock 
vara simulationer av krigssituationer. Då ingenting annat än Björn Palmqvist och Niclas 
Dimbergs arbete har hittats som kommer i närheten av krigssimulationer så anser jag nu i 
slutet av detta examensarbete att boids som använder taktiska beslut på olika sätt, inte 
endast de som tagits upp i detta arbete, skulle kunna hjälpa studera militära strategier på ett 
eller annat sätt. 

6.3 Framtida arbete 
Ifall mer tid hade getts till att lägga på detta examensarbete så finns både delar som skulle 
gjorts om på ett annat sätt, och delar som skulle tillkommit för att ge ett mer utvärderat 
resultat. Fler kombinationer av styrbeteenden och beräkningsmodeller hade tillkommit, och 
olika sorters flankeringssystem skulle användas för att ge ett mer generellt resultat, eftersom 
den metod och de kombinationerna som valdes inte gav ett helt utförligt resultat på hur 
effektivt svärm-AI kan användas för taktiska beslut, utan endast att det är effektivt inom 
särskilt begränsade områden. Med hjälp av en kombination av utvärderingar, så som olika 
sorters miljöer, och kanske även att hålla intervjuer med människor som får spela som 
spelaragenten, utöver experimenten som har utförts, så hade en mer mänsklig syn på sättet 
som svärmen agerar kanske gett en annan vy på vad taktiskt verkligen är och hur effektivt 
svärmen använder sig av det. 

Istället för att använda en oändlig spelplan hade det kanske gett ett mer rättvist resultat ifall 
ett styrbeteende att undvika kollision med väggar för svärmagenterna och spelaragenten 
hade implementerats. Det skulle ha förhindrat kombination 1 och 3 att hamna i en situation 
där det blev väldigt svårt för svärmagenten att nå dem när flankering inte används. 

Någonting som skulle kunnat användas som ett taktiskt val inom boidstekniken är att 
använda sig av dynamiska vikter i beräkningsmodellerna. Ifall till exempel spelaragenten gör 
samma sak om igen som visar sig vara väldigt effektiv för sin överlevnad, så kan vikterna i 
beräkningsmodellen ändra sig själv under spelets gång. Detta skulle kunna resultera i att 
svärmen utför oväntade handlingar som taktiska beslut. 
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Någonting som skulle vara intressant skulle vara att använda sig av metoden som detta 
examensarbete har utnyttjat sig av till ett FPS spel istället för shoot’em up. Detta arbete har 
mest inriktat sig på öppna ytor, men med en kombination av svärm-AIn och någon sorts 
vägfinningsteknik skulle svärm-AI med taktiska beslut potentiellt kunna användas för att ge 
smartare fiender i spel som till exempel Left 4 Dead (2008), då stora mängder av zombies 
används i ett flockliknande beteende. 
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