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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker om genetiska algoritmer kan användas för att evolvera 

parametrar för olika styrbeteenden. Arbetet fokuserar på truppförflyttningar i 

realtidsstrategispel (RTS) där trupper av tolv agenter rör sig mellan två punkter i 

diverse miljöer. Agenterna tränas genom att evolvera styrbeteendeparametrar på små, 

specifika problem och utvärderas sedan på mer komplexa miljöer som inkluderar flera 

av de små träningsproblemen. 

Parameterevolutionen visar lovande resultat med avseende på att agenternas beteende 

förbättras. Evolutionen leder dock till oönskade bieffekter så som att agenterna 

föredrar att kollidera med hinder istället för att köra runt dem. Agenter tenderar dock 

att sporadiskt fastna i väggar vilket drastiskt påverkar resultatet i en negativ mening. 

Detta arbete saknar fokus för diverse fitnessfunktioner som kan påverka resultatet. 

Detta kan vara ett intressant fokus för framtida arbeten. Även mer komplexa 

styrbeteenden kan vara ett bra fokus för vidare studier för att låta agenter lösa mer 

komplexa problem. 

Nyckelord: Flockbeteende, Styrbeteende, Evolution, RTS 
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1 Introduktion 

I de flesta dataspel finns det krav på att agenter ska kunna navigera i miljön de befinner sig i. 

För att hitta vägar mellan olika positioner i miljön krävs en vägplaneringsalgoritm. En 

vanligt förekommande sådan är A* (Hart, Nilsson & Raphael, 1968). För att agenter ska ha 

möjlighet att följa de rutter som hittas på ett realistiskt sätt krävs någon form av 

styrbeteende. Reynolds (1987, 1999) beskriver ett flertal styrbeteenden som alla uppnår olika 

delmål som agenter kan behöva uppnå som t.ex. vägföljning, kollisionsundvikning, 

positionssökning etc. Oftast används flera styrbeteenden samtidigt i kombination. Det finns 

olika sätt att kombinera beteenden men den mest triviala metoden är att kombinera dem 

linjärt och multiplicera varje beteende med en koefficient som justeras som en parameter 

(Reynolds, 1999). 

För att få till ett bra styrbeteende som matchar det förväntade beteendet krävs att dess 

parametrar justeras. Ofta är det svårt att hitta en direkt koppling mellan justering av en 

specifik parameter och ett globalt beteende, därför kan justeringen ta lång tid. 

Detta arbete tittar närmare på RTS-spel och truppförflyttningar. En truppförflyttning kräver 

att agenterna rör sig snabbt mot sina mål samtidigt som de håller ihop i en grupp. För att 

göra detta används styrbeteenden. För att justera parametrar appliceras istället genetiska 

algoritmer i ett försök att automatisera parameterjusteringsprocessen och därmed snabba 

upp den. 

Så detta arbete undersöker om evolutionära tekniker kan användas för att åstadkomma bra 

styrbeteenden med avseende på snabb och sammanhållen truppförflyttning i RTS-spel 

genom parameterevolution. För att göra detta implementeras olika typer av styrbeteenden 

som behövs för att låta agenter röra sig i grupp och samtidigt navigera kollisionsfritt. 

Evolutionära tekniker implementeras för att evolvera parametrar för de styrbeteenden som 

implementeras. 

I en tvådimensionell miljö implementeras träningsmiljöer där parametrar evolveras för att 

ge ett styrbeteende som kan hantera specifika scenarier som förekommer i generella fall. 

Därefter testas och evalueras de styrbeteenden som utvecklats på större och generella 

miljöer som innehåller scenarier som finns i träningsmiljöerna. 
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2 Bakgrund 

Det finns många spel i dagsläget som implementerar någon form av vägplaneringsalgoritm. 

A* (Hart, Nilsson & Raphael, 1968) är en algoritm som används i stor omfattning inom 

dataspelsindustrin som låter agenter söka efter den kortaste vägen mellan två punkter i en 

specificerad sökrymd. A* är ideal i en statisk miljö med enstaka agenter där kollisioner inte 

kan uppstå med dynamiska objekt. 

I miljöer där flera agenter behöver navigera tillsammans som t.ex. truppförflyttningar i RTS-

spel (Figur 1) räcker inte A* till. Om agenter planerar sina rutter individuellt och börjar röra 

sig utan någon vetskap om hur andra agenter har planerat eller var det befinner sig och i 

vilken hastighet de rör sig kommer kollisioner med stor sannolikhet att ske. Vägplanering 

med flera agenter är ett problem som ses i verkligheten. En vältrafikerad gångbana är ett 

exempel där detta kan ses. Agenter (människor) är på väg någonstans, de har planerat att gå 

på gångbanan för att ta sig till sitt mål. Flera andra agenter är på väg till samma ställe och 

andra agenter är på väg åt motsatt håll. Vissa agenter vill gå snabbt medan andra vill gå 

långsammare. Ointelligenta agenter skulle kollidera med varandra och förr eller senare 

skulle det slå stopp i gångbanetrafiken. I verkligheten löser människor detta problem enkelt 

genom att bl.a. förutspå vart mötande eller framförvarande personer kommer att vara inom 

en kort framtid och positionera sig därefter på ett sätt så att de fortfarande rör sig mot sitt 

mål samtidigt som de undviker kollision med andra människor. 

 

Figur 1 Skärmdump från spelet Warcraft III: Reign of Chaos (Blizzard 
Entertainment, 2002). Ett antal enheter ses markerade och röra sig som en trupp 

mot ett gemensamt mål. 

Detta problem ses i stor grad även i dataspel. Den tydligaste genren kanske är RTS där 

agenter oftast rör sig i trupper tillsammans med ett antal andra agenter och ska åt samma 

håll. Agenterna måste där navigera mellan punkter i en given sökrymd, hålla ihop i truppen 
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och samtidigt undvika att kollidera med andra agenter. Agenter kan godtyckligt planera sina 

rutter med A* men att följa dem utan att kollidera med andra agenter kräver någon form av 

styrbeteende. 

I en tidigare studie (Danielsiek, Stüer, Thom, Beume, Naujoks & Preuss, 2008) används s.k. 

influenskartor (eng. influence maps) i samband med flockbeteenden för att röra trupper i ett 

RTS-spel. Resultatet av studien visar att ett det är mycket mer effektivt för trupper att röra 

sig ihop som en grupp. När truppen skingras och agenter går ensamma blir de lätta byten för 

fiendeenheter. 

I RTS-spel är det också av stort intresse att agenter rör sig så snabbt som möjligt och det är 

därför önskvärt att trupper rör sig till sina mål under kortast möjliga tid (Cui & Shi, 2012). 

2.1 Styrbeteenden 

Reynolds (1987) presenterade en algoritm för att simulera realistiska flockbeteenden med 

hjälp av styrbeteenden. Han tittar främst på flockbeteende hos fåglar. Han kallar därför sina 

agenter för ”bird-oids” som han helt sonika förkortar till ”boids”. Varje fågel (eller boid) 

implementeras individuellt och navigerar enbart med hjälp av sin egen uppfattning av 

världen. Reynolds (1987) sammanfattar begreppet flockbeteende som en kombination av tre 

fundamentala beteenden: 

1. Separation (eng. separation): Styr undan från nära flockmedlemmar för att undvika 

trängsel. 

2. Sammanhållning (eng. cohesion): Styr mot flockens mittpunkt. 

3. Anpassning (eng. alignment): Styr i flockens medelriktning. 

Parametrar som styr prioriteringen av beteenden kan justeras av utvecklaren och därmed 

påverka det totala styrbeteendet och ge variationer i det gemensamma flockbeteendet. 

En boid kommunicerar inte på något sätt med andra boids. De arbetar självständigt med att 

försöka hålla ihop med resten av flocken samtidigt som de undviker att kollidera med andra 

flockmedlemmar och andra objekt i miljön. Reynolds (1987) menar dock att det är svårt att 

mäta realismen i de simulerade flockarna i kontrast till naturliga flockar men att tack vare 

parametrar är det möjligt för utvecklaren att justera varje boids styrbeteende och där med 

påverka hela flockbeteendet tills det är estetiskt tilltalande. 

Reynolds (1999) delar upp det totala styrbeteendet, d.v.s. kombinationen av olika 

styrbeteenden, i tre lager: 

1. Åtgärd (eng. action selection): Strategi, mål, planering 

2. Styrning (eng. steering): Vägplanering, kollisionsundvikning 

3. Rörelse (eng. locomotion): Animering, rörelse 

Varje lager avlöser lagret under. Reynolds (1999) beskriver en hord av kor som vallas av 

cowboys. En ko i horden springer iväg och utlöser kedjan som beskrivs ovan. Eftersom 

världen har ändrats (en ko har sprungit bort) krävs en åtgärd med målet att återhämta kon. 

Åtgärden, d.v.s. första lagret, innebär att chefen på fältet säger åt en cowboy att hämta den 

bortsprungna kon. Styrningslagret representeras av den cowboy som fått uppgiften att 

återhämta kon. Här delas uppgiften upp i flera mindre mål som att undvika hinder, närma 

kon och återhämta kon. Varje delmål är direkt kopplat till ett styrbeteende för hästen och 
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dess ledande cowboy. En cowboy kan alltså styra sin häst med olika kommandon som får 

hästen att springa snabbare, långsammare, höger och vänster. I kedjan representerar hästen 

det sista lagret; rörelse. Hästen tar emot kommandon från den cowboy som rider på den och 

rör sig i angiven riktning med hjälp av sina muskler, sinnen och leder etc. 

Rörelselagret kan alltså ses som ett fordon som kan kontrolleras med hjälp av ett 

styrbeteende. Det skulle kunna representeras med t.ex. en bil, ett flygplan, en häst, en cykel 

eller ett par mänskliga ben. Reynolds (1999) beskriver en simplistisk fordonsmodell där 

styrbeteende direkt styr agenten utan att egentligen behöva hanteras av rörelselagret. 

Fordonsmodellen innehar en massa, en position, en hastighet, en maximal kraft, en maximal 

hastighet samt en orientering, se Tabell 1. Ett fordons hastighet justeras med hjälp av en 

drivkraft som genereras av fordonet själv. Den maximala kraft som fordonet kan generera 

bestäms av variabeln max_force. Då den simplistiska fordonsmodellen inte påverkas av 

krafter som t.ex. friktion och luftmotstånd etc. begränsas dess hastighet med variabeln 

max_velocity. Utan denna variabel skulle alltså fordonet kunna få en oändlig hastighet p.g.a. 

brist på motstånd. Orientering tillsammans med Position utgör fordonets geometriska 

tillstånd i rymden och Massa fordonets totala massa. 

Tabell 1 Simplistisk fordonsmodell som beskrivet av Reynolds (1999). 

Massa Skalär 

Position Vektor 

Hastighet Vektor 

Maximal kraft (max_force) Skalär 

Maximal hastighet (max_velocity) Skalär 

Orientering 3x3 matris / quaternion / 3 vektorer 

 

Fordonet som beskrivs ovan och av Reynolds (1999) använder en 3x3 matris, alternativt en 

quaternion eller 3 vektorer för att beskriva dess orientering. Detta innebär att fordonet 

existerar i tre dimensioner. För ett fordon i två dimensioner kan orienteringen beskrivas 

med en tvådimensionell vektor eller en skalär som beskriver fordonets vinkel. 

Från styrningslagret skickas minimal information ner till rörelselagret; en styrvektor. 

Vektorn beräknas med hjälp av olika styrbeteenden som förklaras senare i detta arbete. 

Styrvektorn representerar alltså fordonets drivkraft. Relativt till fordonets lokala rymd 

innebär det att för en tvådimensionell vektor är x-värdet i vektorn styrsignalen och y-värdet 

är acceleratorsignalen. Mappningen för dessa värden kan vara asymmetriska eftersom i ett 

typiskt fordon går retardationen mycket snabbare än accelerationen p.g.a. drivkraften i 

motorn (Reynolds, 1999). Denna asymmetri illustreras i Figur 2. 
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Figur 2 Asymmetriska styrkrafter. 

Reynolds studie (Steering Behaviors For Autonomous Characters, 1999) fokuserar 

framförallt på styrbeteenden liksom detta arbete kommer att göra. Med den simplistiska 

fordonsmodellen beskriven ovan låter han agenterna kontrollera dem med styrbeteenden för 

att få agenter att bete sig som en flock. 

De tre fundamentala styrbeteenden som beskrivs av Reynolds (1987); separation, 

sammanhållning och anpassning är en samling av styrbeteenden som tillsammans ger ett 

s.k. flockbeteende, eller gruppbeteende (Buckland, 2004). Dessa beteenden används för att 

hålla ihop agenter likt en flock. En boids styrbeteende påverkas av dess närliggande grannar. 

Varje boid har ett synfält där alla andra boids inom synfältet anses vara grannar. Ett synfält 

definieras av en radie och en vinkel, se Figur 3. 

 

Figur 3 En boids synfält. 

I Figur 4 illustreras separationsbeteendet. Syftet med beteendet är att försöka hålla ett visst 

avstånd till grannarna. Detta styrbeteende ser till att flocken inte börjar trängas utan kan 

röra sig obehindrad utan att kollidera med andra boids. Varje boid i flocken gör en sökning 

och detekterar om det finns andra boids inom dess synfält. En negativ vektor av den 

genomsnittliga riktningsvektorn till alla grannar beräknas. Detta är den riktning som boiden 

behöver röra sig åt för att undvika att trängas. Vektorn som beräknas kan ses som en röd pil i 

Figur 4. Styrkraften beräknas enligt 
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 𝑑 = ∑ 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑛∈𝑁

− 𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (1) 

 
𝑓 = −1

𝑑

|𝑑|
 (2) 

där 𝑑 är summan av vektorn från agentens position 𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  till alla grannar 𝑛 inom agentens 

synfält 𝑁 och 𝑓 är styrkraften som styrbeteendet ger. 

 

Figur 4 Separation (eng. separation). Boiden vill röra sig ifrån de andra för att 
undvika trängsel. 

Sammanhållningsbeteendet är ett beteende som ger boids tillhörighet till varandra. Genom 

att hitta en medelposition för samtliga grannar inom en boids synfält kan en boid styra för 

att försöka hålla ihop med sina grannar, se Figur 5. Detta styrbeteende beräknas enligt 

 𝑑 = ∑ 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑛∈𝑁

 (3) 

 
𝑡 =

𝑑

|𝑁|
 (4) 

 𝑓 = 𝑡 − 𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (5) 

där 𝑑  är summan av positionsvektorn för alla grannar  𝑛  inom agentens synfält 𝑁 . 

Styrvektorn 𝑓  beräknas genom att subtrahera agentens position 𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  från grannarnas 

medelposition 𝑡. 
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Figur 5 Samanhållning (eng. cohesion). Boiden vill gruppera sig med andra 
boids. 

Figur 6 illustrerar anpassningsbeteendet. Anpassning innebär att boids ser till grannarna 

inom dess synfält. Alla grannars riktning och hastighet summeras och divideras med antalet 

grannar för att ge en medelvektor. Detta styrbeteende får en boid att hålla sig i linje med 

dess grannar och den försöker även hålla samma hastighet som alla andra. Styrbeteendet 

beräknas enligt 

 𝑑 = ∑ 𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝑛∈𝑁

 (6) 

 
𝑡 =

𝑑

|𝑁|
 (7) 

 
𝑓 =

𝑡

|𝑡|
 (8) 

där 𝑑  är summan av hastighetsvektorn för alla grannar 𝑛  i agentens synfält 𝑁 , 𝑡  är den 

genomsnittliga hastighetsvektorn för alla grannar och 𝑓 är den slutgiltiga styrvektorn som 

styrbeteendet ger. 
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Figur 6 Anpassning (eng. alignment). Boiden vill hålla samma hastighet och 
riktning som sina grannar. 

De tre styrbeteenden som beskrivs ovan ingår i den klassiska boid-modellen (Reynolds, 

1987). Dessa tre styrbeteenden i kombination är tillräckligt för att ge ett nöjaktigt 

flockbeteende. Med dessa beteenden ges ett slumpmässigt beteende och var från början 

menat att användas som ett verktyg för animation av svärmar och flockar.  

Reynolds (1999) beskriver ytterligare styrbeteenden som kan användas för mer komplexa 

beteenden. Några relevanta beteenden för detta arbete beskrivs nedan i detalj. Ett högst 

relevant beteende för detta arbete är vad som kallas för ett sökbeteende (eng. seek). 

Beteendet ämnar att röra boiden mot ett givet statiskt mål i världsrymden genom att förse 

den med en önskad hastighet. Den önskade hastigheten ges med en vektor som pekar mot 

målet med en längd av agentens maxhastighet eller dess nuvarande hastighet. Den önskade 

hastigheten fås genom 

 
𝑑 =  

𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑏𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗

|𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑏𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗|
𝑣𝑚𝑎𝑥 (9) 

där en normaliserad vektor från agentens position och dess mål 𝑏𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑏𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ fås ut och 

multipliceras i detta fall med agentens maxhastighet 𝑣𝑚𝑎𝑥 och ger den önskade hastigheten 

𝑑. Den slutgiltiga styrvektorn beräknas sedan enligt 

 𝑓 = 𝑑 −  𝑏𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ (10) 

där 𝑓 är styrvektorn och 𝑏𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ är agentens nuvarande hastighet. Detta beteende illustreras 

i Figur 7. 
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Figur 7 Sök (eng. seek). �⃗⃗� beskriver hur accelerationen behöver förändras för 
att agenten ska nå sin målpunkt. 

Ett beteende likt sökbeteendet är flyktbeteendet (eng. flee). Beteendet är motsatsen till 

sökbeteendet och ger istället en önskad hastighet som pekar bort från målet. 

Ankomst (eng. arrival) är ett beteende som också liknar sökbeteendet men istället för att åka 

med full fart rakt igenom målet saktar agenten ned när den närmar sig sitt mål och stannar 

helt när agentens position sammanfaller med målpositionen (Figur 8). Likt sökbeteendet 

används en målposition för att beräkna en önskad hastighet (9) och en styrkraft (10). 

Målpositionen har en stoppradie som anges via en parameter. När agenten når stoppradien 

skalas hastigheten linjärt till noll mot målpunkten. 

 

Figur 8 Ankomst (eng. arrival). Agentens hastighet minskar linjärt när den 
befinner sig innanför målpunktens givna radie. 

Vägföljning (eng. path following) är ett styrbeteende vars syfte är att få agenten att följa en 

definierad rutt. En rutt definieras som en kurva eller en serie av kopplade linjer. Agenten kan 

𝑏𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

𝑑 

𝑓 

Målpunkt 

Radie 

  Målpunkt 
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avvika från linjen baserat på radie som anges via en parameter. Rutten kan då istället ses 

som en tub och agentens mål är att hålla sig inom tuben. 

För att beräkna styrkraften förutspås agentens framtida position baserat på dess nuvarande 

position. Den framtida positionen projiceras på rutten (Figur 9). Projektionens längd måste 

vara mindre eller lika med den givna radien som agenten måste befinna sig inom. Om den 

framtida positionen är inom radien innebär det att ingen justering av hastigheten krävs. Om 

agenten istället är på väg att avvika från rutten används sökbeteendet som är beskrivet ovan 

där målpunkten är projektionspunkten på rutten. 

 

Figur 9 Vägföljning (eng. path follow). Boiden hamnar utanför tuben i 
framtiden. En målposition sätts för sökbeteendet för att se till att boiden håller sig 

innanför tuben. 

Kollisionsundvikning (eng. avoidance) är ett beteende som låter agenter manövrera runt 

hinder. Agenter ges ett synfält framåt med en bredd som matchar agentens egen storlek. 

Längden på synfältet baseras på agentens hastighet. Om ett eller flera hinder hamnar inom 

synfältet avgörs vilket hinder som utgör störst hot (Figur 10). För att styra undan beräknas 

en styrvektor 

 
𝑓 = 𝐴𝑚𝑎𝑥

𝐴 − �⃗⃗�

|𝐴 − �⃗⃗�|
 (11) 

där 𝑓 är styrkraften för att styra undan. 𝐴 är vektorn som beskriver agentens synfält framåt 

och �⃗⃗� är centerpunkten av föremålet som skall undvikas. 𝐴𝑚𝑎𝑥 är den maximala styrkraft 

som tillåts. 

Avviker från rutten! 

Målposition 
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Figur 10 Kollisionsundvikning (eng. avoidance) detekterar att föremål B är mest 
hotfullt eftersom det är närmare än C. A utgör inget hot alls. 

2.2 Kombinationer av styrbeteenden 

Styrbeteenden som de som beskrivs ovan kan kombineras för att bygga komplexa 

totalbeteenden. Reynolds (1999) menar att det finns två generella sätt att kombinera 

beteenden på. Det ena är att skifta mellan olika typer av beteenden (åtgärd) beroende på 

situationen de befinner sig i. Om man tänker en flock av kor som betar och som plötsligt blir 

attackerade av en vargflock. Då är det lämpligt att sluta beta och istället fly. 

Ett annat sätt är att blanda beteenden och utföra dem samtidigt. Exempelvis medan korna 

flyr ska de också undvika att kollidera med objekt. Så flykt- och 

kollisionsundvikningsbeteendet som beskrivs ovan används samtidigt. Denna typ av 

blandning sker i styrlagret där, som nämnt tidigare, en enda vektor passas ner till 

rörelselagret. Den enklaste metoden för att beräkna styrvektorn är att helt enkelt beräkna 

varje styrbeteende för sig och sedan lägga ihop dem med en given vikt för varje beteende. 

Vikterna är huvudsakligen de parametrar som justeras för att uppnå ett önskat beteende. 

Kwong & Jacob (2003) använder denna metod och beräknar styrvektorn enligt 

 
𝐴 =  𝐴𝑚𝑎𝑥

�⃗⃗�

|�⃗⃗�|
 (12) 

 �⃗⃗� =  𝑐1�⃗⃗�1(𝑑) + 𝑐2�⃗⃗�2 + 𝑐3�⃗⃗�3 + 𝑐4�⃗⃗�4 + 𝑐5�⃗⃗�5 (13) 

där: 

 𝑐1 till 𝑐5 är vikter för varje styrbeteende som implementeras. 

 𝑑 är det avstånd som boids föredras ha till dess grannar, eller boidens synfält. 

 �⃗⃗�1 är den vektor som beräknas av separationsbeteendet. 

 �⃗⃗�2 är en vektor som pekar mot världens centrum. 

C 
A 

B 
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 �⃗⃗�3 är en vektor som representerar alla grannars genomsnittshastighet. 

 �⃗⃗�4 är en vektor som pekar mot flockens centerpunkt. 

 �⃗⃗�5 är en slumpmässig enhetsvektor för att få ett slumpmässigt beteende. 

 �⃗⃗� är summan av samtliga styrbeteenden. 

 𝐴 är den hastighet som en agent rör sig med vid varje tidssteg. 

 𝐴𝑚𝑎𝑥 är den maximala hastigheten en agent kan röra sig med. 

Att en vektor mot världens centrum (𝑉⃗⃗⃗⃗
2⃗) finns med beror på att studien endast studerar 

flockbeteende och inte har något annat mål än att hålla ihop och hålla sig i centrum av 

världen. 

Ett problem som påpekas av Reynolds (1999) och Buckland (2004) med denna typ av 

beräkning är att det kräver en hel del beräkningskraft, samt att vissa styrbeteenden helt 

enkelt slår ut varandra. För att lösa problemet där vissa styrbeteenden slår ut varandra 

föreslår Reynolds (1999) att man tilldelar prioriteringar till de olika styrbeteenden som 

används där t.ex. kollisionsundvikning prioriteras högst. Då kontrolleras först om beteendet 

är nödvändigt vid tillfället, d.v.s. om det finns risk för krock. Om risk för krock finns används 

kollisionsundvikningsbeteendet annars gå vidare till nästa beteende i prioritetsordningen. 

En annan variant är att variera prioritetsordningen slumpmässigt för att ge alla 

styrbeteenden chans att någon gång prioriteras över varandra. Båda lösningarna minimerar 

beräkningslasten eftersom ofta behövs bara ett fåtal beteenden beräknas. 

Beräkningsteknikerna som beskrivs ovan studeras av Söderstedt (2012) där resultatet pekar 

mot att den förstnämnda beräkningsmetoden presterar bäst med avseende på navigation, 

dock är den som redan nämnt mest prestandakrävande. Reynolds (1999) fortsätter och 

nämner att många olika implementationer har gjorts av boids där linjära kombinationer av 

styrbeteenden har uppvisat goda resultat och är en duglig lösning i de flesta fallen. 

Ett problem med boids är att parametrar behöver finjusteras för att få en önskat 

styrbeteende. Kwong & Jacob (2003) använder genetiska algoritmer för att utveckla ett 

önskvärt flockbeteende genom att evolvera parametrar. Ett problem med studien är dock att 

evalueringen sker genom okulär besiktning. D.v.s. att bedömningen sker subjektivt genom 

att för varje generation simuleras beteendet av varje genom och betygsätts av användaren 

med en skala mellan 0 och 10. Det finns två problem med detta tillvägagångssätt. Först och 

främst är bedömningen subjektiv och gör det svårt att beskriva ett bra beteende från ett 

dåligt. Det andra problemet är att evolutionen kräver mänsklig interaktion och gör processen 

betydligt mer tidskrävande än om beteenden kan evalueras objektivt och automatisk. 

Resultatet från studien visar dock att applikationen av genetiska algoritmer på 

flockbeteenden ger bra resultat och önskade flockbeteenden uppvisas efter ca 20 

generationer. 

2.3 Evolutionära algoritmer 

Evolution är en optimeringsprocess (Darwin, 1859). Den evolutionära principen har visat sig 

användbar i fler syften än det som ses i naturen. Evolutionära algoritmer har t.ex. använts 

för att träna neurala nätverk (Stanley & Miikkulainen, 2002) och vägplaneringsproblem i 

labyrinter (G0rd0n & Matley, 2004). 
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Evolutionära tekniker bygger på att agenter tilldelas ett genom. Genomet motsvarar det som 

i verkligheten utgör DNA. Ett genom kan utvärderas och mätas mot andra genom i hur väl de 

presterar i den miljö de befinner sig i. Ett genom är sammansatt av en serie värden. Ofta 

används t.ex. flyt- eller heltal som sedan tolkas och används på olika sätt. Dessa värden 

motsvarar vad som i verkligheten ses som gener i en DNA-sträng. 

Evolution sker genom att först initiera en population med ett givet antal genom. Genomen 

ges slumpmässiga värden. Därefter sker evolutionsprocessen i fyra steg; selektion, 

överkorsning, mutation och utvärdering, se Figur 11. Varje iteration innebär att populationen 

byts ut mot en ny generation. 

 

Figur 11 Evolutionsprocessen. 

Vid utvärderingen tilldelas varje genom ett fitnessvärde. Detta värde kan ses som ett slags 

betyg över hur bra genomet presterade i utvärderingsmiljön. I en miljö där ett genoms 

uppgift är att hitta rutten mellan två punkter skulle ett fitnessvärde exmpelvis kunna 

genereras med 

 
𝑓 =

1

𝑑
 (14) 

där f är fitnessvärdet och d är avstånd till målet. Då skulle genom som kommer närmare 

målet få högre fitnessvärde än de som har längre avstånd kvar. 

I selektionssteget väljs ett antal genom ut som får föra vidare sina gener. Det finns olika 

typer av selektionsmetoder, två vanligt förekommande är roulettehjulsselektion och 

turneringsselektion. Roulettehjulsselektion fungerar, som namnet beskriver, likt ett 

roulettehjul. Ett roulettehjul har ett antal fack där kulan kan landa i. Vid 

roulettehjulsselektion konstrueras ett roulettehjul där varje fack representeras av varje 

genom i populationen. Baserat på genomets fitnessvärde får de olika stora fack på hjulet. 

Storleken av facket är en procentuell del som ges av 

 
𝑣 =  

𝑓

𝑠
 (15) 

Selektion Överkorsning Utvärdering Mutation 

Generation 

n+1 

Generation 

n 
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där v är storleken på facket, f är genomets fitnessvärde och s är den totala summan av alla 

genoms fitnessvärde. Så ju större fitnessvärde desto större andel av roulettehjulet får 

genomet, se Figur 12. 

 

Figur 12 Exempel på roulettehjulsselektion. Om en kula likt ett roulettespel 
skulle släppas på ett bord som detta är chansen överväldigande att den landar på 

Genom 2. 

Turneringsselektion som är en annan vanlig typ av selektion tar slumpmässigt ut ett givet 

antal genom ur populationen och mäter dem mot varandra. Av alla de utplockade genomen 

jämförs deras fitnessvärde mot varandra. Det genom ur den utvalda gruppen med högst 

fitnessvärde blir segraren och därmed vald, se Figur 13. 

8%

49%22%

18%

3%

Genom 1: 0.5 fitness

Genom 2: 2.0 fitness

Genom 3: 1.5 fitness

Genom 4: 1.6 fitness

Genom 5: 0.2 fitness
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Figur 13 Turneringsselektion – tre genom väljs slumpmässigt ur populationen. 
De tre genomen ställs mot varandra och 12 är större än både 8 och 2 och är därför 

vinnaren. 

Så för varje generation körs selektion där de genom med högre fitnessvärden har större 

chans att få föra vidare sina gener. Därefter sker en överkorsning. Överkorsningen innebär 

att två genom kombineras till två nya genom. En vanlig överkorsningsmetod är att dela varje 

föräldergenom i två på en slumpmässig position och tilldela avkomman den ena hälften och 

den andra den andra hälften. 

 

Figur 14 Överkorsning 

I Figur 14 ses en överkorsning med en överkorsningspunkt. Antalet överkorsningspunkter 

behöver inte begränsas utan genomen kan delas på ett godtyckligt antal punkter. 
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Efter överkorsningen finns det två nya avkommor. De båda avkommorna muteras efter en 

given mutationssannolikhet. Detta är en parameter som vanligtvis är ganska låg och tillåter 

genom att muteras. En mutation av ett genom sker via en mutationsprocess som 

slumpmässigt ändrar ett eller flera värden i genomet till ett annat slumpmässigt värde. 

Därefter utvärderas genomen och får ett tilldelat fitnessvärde och läggs sedan till i den nya 

generationen. 

Denna process sker tills den nya generationen är lika stor som den nuvarande. Därefter tas 

den gamla generationen bort och processen börjar om fast denna gång med den nya 

generationen. Evolutionsprocessen pågår under ett specificerat antal generationer eller tills 

ett önskat beteende har utvecklats. 
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3 Problemformulering  

RTS är en genre där många agenter ofta behöver navigera och samtidigt ta hänsyn till andra 

agenter. Därför ligger fokus för detta arbete på just RTS-genren och mer specifikt 

truppförflyttningar. Truppförflyttningar i RTS-spel innebär att ett godtyckligt antal agenter 

ska ha en samhörighet samtidigt som de rör sig från sina individuella startpositioner till sina 

respektive målpositioner. Som beskrivet i bakgrunden definieras i detta arbete en bra 

truppförflyttning som en förflyttning av agenter där agenterna håller ihop (Danielsiek m.fl., 

2008) samtidigt som de rör sig så snabbt som möjligt mellan start- och målpunkterna (Cui & 

Shi, 2012). 

För att flytta agenter på ett realistiskt sätt är styrbeteenden en användbar metod. 

Styrbeteenden som beskrivs av Reynolds (1999) och deras linjära kombinationer kräver att 

utvecklaren sätter parametrar som ska resultera i ett önskat styrbeteende. Det är svårt att 

hitta förhållandet mellan en parameterjustering och dess förändring i det globala beteendet. 

Det är därför också svårt att manuellt ställa in parametrar som ger ett specifikt önskat 

beteende (Kwong & Jacob, 2003). Ackermann, Guldner, Sienel, Steinhauser & Utkin (1995) 

beskriver också problemet med att hitta rätt parametrar för att få det önskade styrbeteendet. 

P.g.a. detta kan denna process vara tidskrävande och behov finns att snabba på processen. 

Genom att använda genetiska algoritmer kan parametrar istället evolveras (Conley, 2005; 

Oboshi, Kato, Mutoh & Itoh, 2002; Chen, Kobayashi, Kawabayashi & Huang, 2008). Därmed 

slipper utvecklaren justera dessa parametrar manuellt och därmed också spara tid under 

utvecklingen. Målet är att en samling agenter tillsammans ska röra sig genom olika miljöer 

och ta sig mellan två punkter så snabbt som möjligt samtidigt som de håller ihop som en 

grupp. Ett godtyckligt antal agenter anses för detta arbete vara en grupp om en kopplad graf 

går att konstruera där varje nod representerar en agent. Två noder har en oriktad koppling 

om en eller båda agenterna befinner sig i den andres synfält, se Figur 15.  

 

Figur 15 Till vänster ses tre agenter där agenten i mitten kan se två andra 
agenter som inte kan se varandra. Grafen som konstrueras blir kopplad eftersom den 

mittersta agenten fungerar som en länk mellan de två som inte ser varandra. Till 
höger ses ett liknande exempel; skillnaden är att ingen ser agenten längst bak, denna 

agent ser inte heller någon där fram. Grafen blir därför ej kopplad. 
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I detta arbete implementeras genetiska algoritmer (Buckland, 2004) som används för att 

evolvera parametrar till samtliga styrbeteenden som används och beskrivs i 

bakgrundskapitlet. Syftet är att minimera arbetsbördan för utvecklaren och automatisera 

parameterjustering. Frågeställningen som detta arbete ämnar att svara på är: Kan 

evolutionära tekniker användas för att åstadkomma bra styrbeteenden med avseende på 

snabb och sammanhållen truppförflyttning i RTS-spel genom parameterevolution? 

Innan någon parameterevolution har gjorts kommer alla parametrar att ha slumpmässiga 

värden. Det förväntade beteendet innan parameterevolutionen är att agenterna kommer att 

röra sig utspritt och slumpmässigt i miljön likt tidiga generationer i studien av Kwong & 

Jacob (2003). Hypotesen är att evolution av parametrar ska ge ett beteende där agenter i en 

trupp ska hålla sig i en grupp med varandra samtidigt som de rör sig mot sina mål. Ett bra 

beteende bör fylla dessa kriterier: 

 Under 90 % av förflyttningen håller truppen ihop som en grupp. Avvikningar 

tillåts för att undvika att kollisioner med hinder sker. 

 Varje agent når sin målposition. 

 Förflyttningen tar inte mer tid än 150 % av den optimala tidsåtgången. Den 

optimala tidsåtgången mäts genom att låta en ensam agent gå den planerade 

rutten. Detta utrymme lämnas för att komplexiteten av att flytta flera agenter 

tillsammans innebär att problem som stöts på under förflyttningen kan ta längre 

tid än för en ensam agent. 

Om genom kan evolveras som uppfyller kriterierna ovan kan resultatet av detta arbete 

betraktas som positivt. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att testa hypotesen om evolution är användbart för optimering av truppförflyttning i 

RTS-spel implementeras en experimentmiljö där experiment används som vetenskaplig 

metod för utvärdering. En boidsmodell kommer att implementeras med de styrbeteenden 

som beskrivs i bakgrundsbeskrivningen och totalbeteendet ges genom linjära 

kombinationer. 

Testmiljön kommer att vara tvådimensionell och en boid kommer att vara av godtycklig form 

men kommer att ha en kollisionsradie som innebär att det rum som en boid tar upp i rymden 

är cirkelformad. Detta för att underlätta implementationen där kollisionsdetektion bl.a. är 

enklare att göra med runda former. 

Evolutionen kommer att ske offline, d.v.s. inte under ”spelets gång”. Små systematiskt 

varierande miljöer kommer att användas i evolutionsprocessen som t.ex. smala korridorer 

och skogsområden. En cirkulär kö av olika miljöer kommer att användas i 

evolutionsprocessen, för varje gång kön återkommer till startpositionen har en generation 

passerat och dess fitnessvärde evalueras. En begränsning av antalet generationer bör göras 

baserat på att tiden det tar att evolvera ett bra styrbeteende inte bör överstiga tiden det 

skulle ta att manuellt justera parametrarna. Antalet agenter per grupp begränsas till 12, 

motiveringen för just denna gruppstorlek baseras på de kända RTS-spelen Warcraft III: 

Reign of Chaos (Blizzard Entertainment, 2002) och Starcraft (Blizzard Entertainment, 1998) 

där maxstorleken på en grupp är just 12. 
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Utvärderingen av varje generation sker via en automatisk tilldelning av fitnessvärden för 

varje genom i populationen. Detta värde kommer att vara baserat främst på tiden som det 

tar att flytta truppen och dess individer från start till mål samt hur väl gruppen håller ihop 

och antalet agenter som kommer i mål. Detta görs genom att helt enkelt mäta tiden från start 

till slut respektive att mäta hur stor del av tiden som agenterna uppvisar ett gruppbeteende 

som beskrivs i problembeskrivningen och antalet agenter i mål. 

Evolutionsprocessen körs flera gånger så att flera lovande genom hinner utvecklas. D.v.s. att 

flera genom utvecklas från olika slumpmässiga startvärden för parametrarna. Därefter 

utvärderas genomen på en mer komplex testmiljö som innehåller moment som också finns i 

evolutionsmiljöerna. Syftet är att genomen tränas i specifika mindre miljöer och evalueras 

sedan i större testmiljöer. I testmiljöerna kommer olika start- och målpunkter att användas 

för att grundligt utvärdera genomen. 

Varje experiment utvärderas genom att jämföra resultatet med ett basfall. I basfallet får en 

ensam agent navigera från start till mål. Agenten fokuserar enbart på kollisionsundvikning 

och vägföljning. Tiden det tar för denna agent att nå fram till mål anses vara optimal. 

Därefter kan tiden för gruppen ställas mot basfallet. 

Nackdelen med att göra mätningen på detta sätt är att evolutionen är extremt beroende av 

att fitnessfunktionen är väl utformad och att det kan vara svårt att hitta en bra 

fitnessfunktion. Alternativet är att använda sig av metoden som Kwong & Jacob (2003) och 

Chen, Kobayashi, Kawabayashi & Huang (2008) använder och utvärdera varje generation 

manuellt genom att titta på beteendet. Nackdelen med detta är dock som redan nämnt att 

bedömningen blir subjektiv och långsam. Så fördelen med en fitnessfunktion är att hela 

evolutionsprocessen går att automatisera och därmed minimerar tidsåtgången. 

Att just experiment används baseras på att det tidigare har använts i liknande projekt 

(Kwong & Jacob, 2003; Chen, Kobayashi, Kawabayashi & Huang, 2008). Experiment som 

metod är lämplig då flera olika genom också kan utvärderas under exakt samma 

förutsättningar. Det finns dock nackdelar med att använda just experiment eftersom det ofta 

kan vara önskvärt att bedöma estetik om det finns krav på realistiskt beteende. D.v.s. att 

experimentet utvärderar beteendet objektivt och kan inte svara på om beteende ser 

realistiskt ut. Alternativet är att göra en användarstudie där olika individer som har tidigare 

erfarenhet av RTS-spel får utvärdera beteendet ur ett estetiskt perspektiv. Individerna skulle 

då exempelvis kunna få utvärdera manuellt satta respektive evolverade parametrar genom 

att poängsätta dem enligt ett poängsystem. Detta skulle kunna vara mer användbart om 

syftet är att få fram ett så realistiskt beteende som möjligt snarare än ett bra beteende som 

det definieras i problembeskrivningen. För detta arbete skulle en sådan metod dock vara allt 

för tidskrävande och kommer inte användas i denna studie. Fördelen med experiment är att 

konkreta resultat kan presenteras samt att tidskravet är betydligt mindre. 
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4 Implementation 

I detta kapitel tas implementationen av experimentmiljön upp. Intressanta delar av 

implementationen beskrivs tillsammans med problem som uppstått gällande testbarhet. 

Ändringar som gjorts i designen och en generell beskrivning av programmet tas även upp 

här. Experimentmiljön utvecklas i programspråket C++ i miljön Microsoft Visual Studio 

2012. Biblioteket Simple and Fast Multimedia Library (Gomila, Antognini, De Wachter, 

Haller, Schindler, Dürrenberger, binary1248, Moreira & Liebisch, 2015) används för 

utritning och är ett bibliotek som vanligtvis används för bl.a. spelutveckling. 

4.1 Styrbeteenden 

Agenterna i programmet representeras som fordon enligt beskrivning av Reynolds (1999). 

Fordonen och dess styrbeteenden implementerades först som ett objekt. Denna objekttyp 

och dess förhållande i programmet kan ses i dess klassdiagram som illustreras i Figur 16. 

Scenario

Evolution

Simulation

VehicleSimpleVehicleGraph

0..1

0..1

0..1

1

Experiment

1

0..1

1

1

 

Figur 16 Klassdiagram 

För varje uppdatering i programmet uppdateras fordonens position, hastighet och 

acceleration. Fordonets position påverkas av dess hastighet, hastigheten påverkas av 
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accelerationen och accelerationen påverkas av styrbeteenden. Styrkraften som styr över 

accelerationen beräknas vid varje uppdatering i simuleringen med hjälp av den input som 

finns tillgänglig för agenten. Därefter multipliceras varje styrbeteende med en koefficient 

som i denna kontext är den parameter som motsvarar dess styrbeteende. Vid varje 

uppdatering beräknas sex styrkrafter som multipliceras med sin respektive parameter, 

därefter adderas samtliga styrbeteenden till en gemensam total styrkraft. Hur detta beräknas 

kan ses i Figur 17. 

 

Figur 17 Ett flertal styrbeteenden kombineras och ger en total styrkraft. 

Den slutgiltiga styrkraften begränsas till den maximala kraft som ett fordon kan producera. I 

Figur 17 körs denna procedur på rad 10. En kontroll görs då på längden av den totala 

styrkraften och om den överstiger maxkraften. Om så är fallet normaliseras vektorn och 

multipliceras sedan med maxkraften (Figur 18). 

 

Figur 18 Begränsning av totalkraft. 

1. Function calcSteering() { 

2. Vector2D steeringForce(0, 0); 

3. steeringForce += align(neighbors) * alignFactor; 

4. steeringForce += separation(neighbors) * separationFactor; 

5. steeringForce += cohesion(neighbors) * cohesionFactor; 

6. steeringForce += followPath(path) * followPathFactor; 

7. steeringForce += wallAvoidance(walls) * wallAvoidanceFactor; 

8. steeringForce += obstacleAvoidace(obstacle) * obstacleAvoidanceFactor; 

9.   

10. steeringForce = Vector2.Limit(steeringForce, maxForce); 

11.   

12. acceleration = steeringForce / mass; 

13. } 
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Varje fordon har en massa, radie och maxkraft. Eftersom ett fordons rörelser ska försöka 

imitera det av en människa har dessa värden av designskäl satts till värden som tillåter 

snabba accelerationer och retardationer. Detta innebär med andra ord att agenten kan göra 

skarpa svängar även om den har en hög hastighet. 

Vid implementationen av vägföljningsbeteendet gjordes vissa designval. Reynolds (1999) 

beskriver ett vägföljningsbeteende där agenterna tillåts röra sig inom en slags tub. Shiffman 

(2012) beskriver en implementation av samma typ som Reynolds (1999) beskriver och som 

inledningsvis också implementerades i projektet. Ett problem som uppstod med detta i 

testscenario 2 (Figur 20) är att tubens radie måste vara större än hindrets för att agenterna 

ska kunna ta sig förbi. Buckland (2004) har en annan lösning på problemet som också är en 

mer trivial sådan. Han beskriver ett vägföljningsbeteende där en rutt består av ett antal 

noder, men saknar tubmomentet. Istället söker sig agenten helt sonika mot nästa nod i 

rutten. När agenten kommit inom en specificerad radie av noden ändras fokus och agenter 

söker sig till nästa nod. Agenten söker rutten med hjälp av sökbeteendet som beskrivs i 

kapitel 2. Denna metod implementerades istället och tillåter att agenter har friheten att röra 

sig fritt längs vägen men ändå söker sig till ett mål. 

4.2 Kollisionshantering 

Hur världen fungerar kan vara avgörande för resultatet. D.v.s. att utvecklingen av beteendet 

kan påverkas av effekten av en agents kollision med en vägg, hinder eller annan agent. En 

genomgång av hur kollisioner hanteras i experimentmiljön beskrivs nedan. 

Kollisioner agenter emellan hanteras genom att beräkna resulterande krafter med hjälp av 

deras massa och hastighet. Principen för detta används vid t.ex. utveckling av biljardspel och 

beskrivs av Heuvel & Jackson (2002). 

Vid kollision med hinder används en liknande implementation som beskrivs av Heuvel & 

Jackson (2002). Skillnaden mellan hinderkollision och agentkollision är att all resulterande 

kraft istället endast appliceras på agenten medan hindret är helt statiskt till skillnad från 

agentkollisioner där krafterna appliceras på samtliga kolliderande agenter. 

Vid kollisioner med väggar är hanteringen minimalistisk. När en kollision upptäcks med en 

eller flera väggar görs beräkningar endast på den närmsta väggen. Eftersom alla agenter har 

en cirkelformad kollisionsarea detekteras en kollision enkelt genom att projicera cirkelns 

mittpunkt på väggsegmentet och på så vis upptäcks den närmsta punkten på väggen. Om 

avståndet till denna punkt från cirkelns mittpunkt är mindre än cirkelns radie har en 

kollision uppstått. Om detta upptäcks görs en förskjutning av agentens position genom att 

normalisera vektorn från agenten till närmsta punkten på linjen och sedan multiplicera den 

med agentens radie. Agentens nya position blir alltså den närmsta punkten minus den 

beräknade vektorn från agenten till närmsta punkten. 

4.3 Scenarier 

Under evolutionsprocessen appliceras genomens värden på agenternas styrbeteenden som 

parametrar. Därefter låts agenterna köra igenom ett antal olika scenarier. Ett scenario 

innefattar en karta eller värld innehållande väggar, hinder, startpositioner, målposition och 

rutten till målpositionen. Väggar har i simuleringarna alltid en grön färg, hinder är röda. 

Startpositionen är inte markerad men målpositionen för varje scenario ses som en lila cirkel. 
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Samtliga agenter måste ta sig fram till den lila cirkeln och befinna sig innanför dess radie för 

att anses vara klara. Rutten som agenterna ska följa ses som en grå linje. I Figur 21 ses 

scenario 3 som innehåller samtliga element som beskrivs ovan. 

Inledningsvis var det avsett för varje agent att ha en unik start- och målposition och 

individuellt söka den bästa rutten. Ett problem med detta är att det kan leda till att de hittar 

vägar som separerar dem från andra agenter. Eftersom agenterna som trupp ändå kan 

betraktas som en enhet bör de dela samma rutt. Därför prioriterades 

vägplaneringsalgoritmen bort och ersattes med en mer trivial lösning där rutten som 

agenterna skall följa har angivits manuellt per scenario. 

Arbetet innehåller sju stycken fördefinierade scenarier, varje scenario har tolv 

startpositioner då syftet för detta arbete ämnar att testa just denna representativa mängd av 

agenter. Så en körning innebär att tolv agenter initieras nära varandra och följer den 

gemensamma rutten. Alla agenter vill stanna på målpunkten men bara en kan befinna sig 

precis på den. Därför måste agenter kunna anses vara vid sitt mål om de befinner sig inom 

en viss radie. I arbetet kommer denna radie att sättas till 60 och varje agent har en radie av 

5, detta liksom fordonets massa bl.a. är designval. 

Syftet med dessa scenarier är att evolutionsprocessen ska träna agenter att lösa samtliga 

problem som dessa scenarier innefattar. Detta för att ge agenter ett omfattande beteende 

som kan lösa generella problem. Figur 19 illustrerar det första och mest triviala scenariot 

vars syfte är att träna fram ett beteende som låter agenter röra sig smidigt genom smala 

gångar. Det optimala beteendet som önskas i situationer som denna är att agenter rör sig i en 

kompakt form, d.v.s. inte i en linje och så snabbt som möjligt. Eftersom samtliga agenter 

snabbare kommer i mål om de rör sig nära varandra jämfört med om de rör sig i en 

linjeformation. 

 

Figur 19 Scenario 1; basfallet körs och en ensam agent rör sig mot målet. 
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Figur 20 illustrerar det andra scenariot som ämnar att träna agenter på att hålla ihop vid 

större hinder. Alla hinder i de simuleringar som körs ritas ut som röda cirklar. Eftersom 

agenter anses hålla ihop när minst en av deras grannar är inom synhåll och en kopplad graf 

går att konstruera av deras gemensamma tillstånd så kan stora hinder få agenterna att dela 

upp sig.  I detta scenario finns ett stort hinder mellan start och målpunkten som agenterna 

behöver ta sig förbi och ett bra resultat innebär att de gör det fort och går på samma sida av 

hindret. Om det skulle vara ett mycket stort hinder hade en navigationsalgoritm förmodligen 

navigerat runt det. Hindret i detta fall skulle kunna vara ett dynamiskt objekt där generering 

av navigationsnätet (Cui & Shi, 2012) inte har tagit det i beaktning och den planerade rutten 

skär igenom det. 

 

Figur 20 Scenario 2; basfallet har körts och ett flertal agenter rör sig mot målet. 

I det tredje scenariot (Figur 21) simulerar ett område av tätt placerade hinder som t.ex. en 

skog. I RTS-genren utspelar sig många scenarier utomhus och i naturen. Det är inte ovanligt 

att det finns en del träd som agenterna behöver ta sig förbi. Problem som kan uppstå i ett 

sådant fall är att agenter fastnar eller kommer ifrån varandra när det försöker navigera runt 

de hinder som kommer i vägen. 



 25 

 

Figur 21 Scenario 3; basfallet har körts. Ett genom appliceras på flera agenter 
och de rör sig mot målpunkten. 

De tre scenarier som beskrivits ovan har syftet att anpassa totalbeteendet till generella fall 

som innehåller delar av ovanstående problem. Beteendet som tränas fram här ska sedan 

testas på fyra olika testscenarier. Figur 22 visar det första av de fyra testscenarier som ämnas 

använda. Scenariot är betydligt mer avancerat än de tre scenarier som redan beskrivits och 

innehåller ett större ”skogsområde” där även rutten vänder håll. Utöver detta finns även ett 

område där agenterna måste gå sicksack för att ta sig framåt, detta styrs dock av den 

definierade rutten men kräver dock att agenterna kan följa rutten väl. 
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Figur 22 Testscenario 1 

Av de fyra testscenarier som körs finns det i praktiken bara två unika. Detta kan sägas då de 

två första testscenarierna ser likadana ut med skillnaden att rutten är speglad på dem. 

Detsamma gäller för testscenario 3 och 4. Figur 23 illustrerar testscenario 2 och man kan här 

se att scenariot är nästan identiskt förutom att målpunkten för testscenario två är 

startpunkten i testscenario 1. 

 

Figur 23 Testscenario 2 
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Det tredje testscenariot illustreras i Figur 24.  Scenariot testar genomet på flera olika sätt. 

Först ska agenterna passera genom ett mindre ”skogsområde” utan att komma från 

varandra. Därefter möts de av ett hinder samt en stor vägg. Här finns en risk att de hamnar 

på olika sidor av hindret. Förhoppningen är att agenterna ska hålla sig på samma sida av 

detta hinder. Därefter möts de av en smal gång mellan två hinder samt en v-formad rutt med 

hinder på vägen. Figur 25 illustrerar samma scenario fast i omvänd tappning där agenterna 

går åt andra hållet. Detta scenario ges namnet testscenario 4 och är det sista testet genomet 

utsätts för. 

 

Figur 24 Testscenario 3 
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Figur 25 Testscenario 4 

4.4 Simuleringar 

I Figur 16 ses ett klassdiagram över experimentmiljön. I klassdiagrammet ses klassen 

”Simulation”. Denna klass hanterar och uppdaterar alla agenter. Klassen tar ett genom och 

ett scenario som indata vid initiering och passar vidare alla värden i genomet till agenterna 

som använder dem som parametrar för sina styrbeteenden. För basfallet används endast tre 

styrbeteenden; vägföljningsbeteendet, kollisionsundvikningsbeteendet och 

väggundvikningsbeteendet. Parametrarna för dessa beteenden sätts alla till 1.0. Det är en 

enkel lösning att sätta alla värden till 1.0 men i praktiken hade andra kombinationer av dessa 

värden förmodligen kunnat förbättra basfallstiden i vissa fall. Detta har ingen större 

signifikans i detta fall då basfallstiden endast utgör ett relativt mått till testfallen. 

För att utvärdera varje beteende måste en simulering köras per genom. Det innebär att om 

en population innehåller 25 genom måste 25 simuleringar köras på en generation. Därför 

tillåter implementationen att flera simuleringar kan köras parallellt. Varje simulering tar 

emot ett scenario och ett genom vid initialisering. Med denna information kan alla fordon 

initialiseras med parametrar och få startpositioner, samt en rutt och en miljö. En simulering 

går igenom två steg; basfallssimuleringen och testfallssimuleringen. Detta styrs automatiskt i 

klassen ”Simulation” (Figur 16). När simuleringen kört klart görs inga fler uppdateringar i 

dess fysik och det slutgiltiga fitnessvärdet bestäms. 

Fitnessvärdet baseras på tre punkter: 

1. Agenterna ska röra sig som en trupp under så lång tid av förflyttningen som möjligt. 

2. Agenterna ska komma fram till målpunkten så snabbt som möjligt. 

3. Antalet agenter som kommer i mål ska vara så många som möjligt. 
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För att uppfylla första punkten uppmuntras att varje agent hela tiden kan se en annan. En 

graf konstrueras kontinuerligt under simuleringen där varje nod representerar en agent. För 

varje agent som ser en annan placeras en kant mellan dem i grafen. För varje uppdatering i 

simuleringen där grafen är kopplad läggs tid på den timer som räknar den totala tiden som 

agenterna hållit ihop som en trupp. Andra punkten uppfylls genom att uppmuntra att 

agenterna helt enkelt tar sig till målpunkten så snabbt som möjligt. Tiden det tar jämförs 

med basfallet där en agent går ensam och inte behöver trängas eller ta hänsyn till andra 

agenter. Sista punkten beräknas helt sonika på andelen agenter som kommer i mål. 

För dessa tre punkter beräknas en andel som sedan multipliceras med 100. Detta innebär, 

förutsatt att basfallet alltid går snabbare än testfallet, att det maximala fitnessvärdet aldrig 

överstiger 300. I Figur 26 ses hur fitnessvärdet beräknas efter en simulering har kört klart 

både bas- och testfall. 

 

Figur 26 Fitnessvärde för en simulering beräknas. 

Så varje simulering är ett eget objekt med ett tilldelat genom. På detta sätt är det enkelt att 

utvärdera genom parallellt. För att minimera prestandakraven renderas inte alla 

simuleringar ut samtidigt. Logiken i dem uppdateras parallellt men endast en renderas. 

Vilken simulering som renderas kan ändras under körningen och gör det möjligt att rendera 

alla ändå. En simulering körs tills samtliga agenter har nått mål eller om tiden för 

testfallssimuleringen överstiger tre gånger basfallstiden. 

4.5 Evolutionsprocessen 

Parameterevolutionen sker genom att initiera ett godtyckligt antal genom i klassen 

”Evolution” (Figur 16). Varje genom innehåller sex värden som representerar anpassning, 

sammanhållning, separation, vägföljning, hinderundvikning och väggundvikning. 

Inledningsvis sattes dessa till ett slumpmässigt värde mellan 0,0 – 1,0 med tre decimalers 

precision och vid mutationer raderades det föregående värdet helt för att sedan ersättas med 

nytt genererat värde. Detta gjorde dock att styrkraften inte använde all dess potentiella kraft. 

När styrkraften överstiger den maximala kraft som tillåts i fordonet trunkeras värdet till just 

den maximala kraft som tillåts (Figur 18). Om samtliga parametrar har mycket låga värden 

är sannolikheten stor att totalkraften inte överstiger den maximala kraften. Detta innebär 

t.ex. att agenterna inte rör sig lika snabbt som det finns utrymme för. Denna fitnesskala 

ändrades istället till 0,0 – 100,0 med en decimals precision och mutationer ändrar det 

gällande värdet istället för att helt ersätta det med ett nytt slumpmässigt värde. Värdet 

justeras genom att ett slumpmässigt tal -5,0 – 5,0 genereras och sedan adderas till det 

rådande värdet. En liknande metod för mutation användes av Akterhall (2012). 

En simulering körs för varje genom och uppdateras tills den är klar. När samtliga 

simuleringar är klara kan nya simuleringar initieras med nästa evolutionsscenario. 

float Simulation::getFitness() 
{ 
 return 100 * (baseCaseTime / testCaseTime) + 
  100 * (numFinished / numAgents) + 
  100 * (timeAsTroop / testCaseTime); 
} 
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Evolutionsscenarier skiftar cirkulärt och varje gång det sista scenariot i kön har körts görs en 

utvärdering av genomet och det tilldelas ett fitnessvärde då en hel generation vid detta skede 

har passerat. 

Inledningsvis utvärderades varje genom efter varje evolutionsscenario istället för att göra det 

efter varje iteration i kön. Att utvärdera och evolvera varje genom efter varje scenario visade 

sig resultera i att beteenden inte tycktes förbättras över generationerna. En förklaring för 

detta är att bra parametrar för ett scenario kan vara dåliga för ett annat. Om man tänker sig 

att ett genom med parametrar som passar bra i scenario 1 genereras. Detta genom 

utvärderas och får ett högt fitnessvärde. När sedan samma genom körs på scenario 2 

resulterar det i ett mycket lågt fitnessvärde. I selektionsprocessen som följer finns en 

överväldigande risk att detta genom gallras bort efter scenario 2. Detta gör att 

evolutionsprocessen kan komma att stå mer eller mindre stilla då de flesta genom förr eller 

senare gallras bort. Istället används en metod där varje genom utvärderas i varje scenario 

men istället för att köra evolutionsprocessen efter varje scenario adderas fitnessvärden och 

evolutionsprocessen körs efter varje iteration av samtliga scenarier. Detta gör att genom som 

gör bra ifrån sig vid samtliga scenarier har större chans att få gå vidare till nästa generation. 

Efter fitnessvärden har tilldelats alla genom i populationen körs selektion, överkorsning och 

mutation på genomen tills hela populationen har bytts ut mot en ny generation. Därefter 

initieras nya simuleringar, efter en evolutionsepok startar alltid processen om genom att 

starta simuleringarna med första evolutionsscenariot i kön. Denna process sker iterativt 

under ett givet antal generationer innan testscenarierna körs. 

4.6 Pilotstudie 

För varje utvärderad generation i evolutionsprocessen skrivs data till en fil för att 

dokumentera evolutionsprocessen. Data som sparas ned för varje generation inkluderar: 

 Genomsnittligt fitnessvärde för generationen. 

 Högsta fitnessvärdet i generationen. 

Med denna information kan olika grafer ritas ut och visa hur beteendet påverkas över tid. 

Genom att titta på dessa kurvor kan information läsas ut om hur evolutionsprocessen har 

gått. Att se grafer som för exempelvis fitnessvärden är intressant för att ta reda på om 

beteendet faktiskt förbättras med evolutionsalgoritmen. Figur 27 illustrerar ett exempel på 

hur det genomsnittliga fitnessvärdet förändras över 30 generationer och för tre 

evolutionsprocesser. Figur 28 illustrerar tre kurvor för det högsta fitnessvärdet över 30 

generationer. 
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Figur 27 Genomsnittligt fitnessvärde för tre evolutionsprocesser över 30 
generationer. 

 

Figur 28 Högsta fitnessvärdet per generation för tre evolutionsprocesser över 30 
generationer. 

Efter testfallskörningen skrivs ytterligare data till filen. Data som skrivs för varje testscenario 
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I pilotstudien har tre genom utvärderats på det första testscenariot. Figur 29, Figur 30 och 

Figur 31 visar den data som lästs ut vid pilotstudien. 

 

Figur 29 Basfallstidens förhållande till testfallstiden för första testscenariot i 
pilotstudien. 

 

Figur 30 Andelen tid som agenterna höll ihop som en trupp i första testscenariot 
i pilotstudien. 
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Figur 31 Andel agenter som kom i mål för första testscenariot i pilotstudien. Ett 
värde på 1 innebär att samtliga agenter kom i mål. 

I denna pilotstudie framgår att samtliga genom skulle bli underkända vid mätning mot 

kriterierna som definierats i kapitel 3 eftersom samtliga genom ligger under 90 % när det 

gällde att hålla ihop som en trupp. 
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5 Utvärdering 

Evolutionsalgoritmer tenderar att fluktuera i resultat. Detta eftersom hela processen är 

baserad på att slumpmässigt förändra genom och därefter utvärdera dem. Därför kan det 

resultera i allt från att de allra första genomen är perfekt utformade för ändamålet eller att 

genomen inledningsvis är dåliga och p.g.a. slump inte förbättras över generationerna. 

P.g.a. av denna slumpmässiga natur är det viktigt att fokusera på tillförlitlighet i metoden. 

Därför evolveras 20 genom där det initiala genomet är slumpmässigt genererat för varje 

experiment. Som beskrivet i kapitel 4 finns tre evolutionsscenarier där genomen tränas fram 

på specifika problem som agenterna kan komma att behöva lösa. Evolutionsprocessen körs 

över 30 generationer med en populationsstorlek på 100. Därefter körs de 20 evolverade 

genomen på de fyra testscenarier som också beskrivs i kapitel 4. 

Överkorsningssannolikheten sätts till 70 % och mutationssannolikheten till 1 %. 

Efter evolutionsprocessen tas det genom med bäst fitnessvärde ut från den senaste 

populationen och körs sedan på de fyra definierade testscenarier som beskrivs i kapitel 4. 

Nedan följer resultatet från evolutionsprocesserna samt körningarna på testscenarierna. 

5.1 Presentation av undersökningen 

För de 20 genom som evolverats hämtas det genomsnittliga fitnessvärdet ut för varje 

generation. Figur 32 visar resultatet av det genomsnittliga fitnessvärdet över 30 

generationer. Man kan se en tydlig tendens över hur fitnessvärdet för samtliga 

evolutionsprocesser har börjat relativt lågt och stiger sedan ganska snabbt för att till slut avta 

i växt. 

 

Figur 32 Genomsnittligt fitnessvärde för 20 evolutionsprocesser över 30 
generationer. 
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För varje generation hämtas även det högsta fitnessvärdet från varje evolutionsprocess ut. 

En graf för hur detta fitnessvärde förändras över generationerna kan ses i Figur 33. En 

signifikant fluktuering kan ses här där många värden skiljer sig ganska markant från det 

genomsnittliga värdet i Figur 32. 

 

Figur 33 Det högsta fitnessvärdet per evolutionsprocess och generation över 30 
generationer. 

Efter evolutionsprocesserna kört klart lagras det genom med högst fitness från sista 

generationen. Simuleringar på samtliga testscenarier körs med genomet som extraherats 

från evolutionsprocessen. Data från dessa körningar har dokumenterats nedan. För varje 

kriterium följer nedan ett diagram som sammanställer resultatet för samtliga genom på 

samtliga testscenarier. Därefter följer en graf per testscenario som visar varje genoms 

resultat i relation till de tre kriterierna för respektive testscenario. 

Figur 34 illustrerar resultatet för testfallstidens relation till basfallstiden. Då simuleringarnas 

körtid för testfallen begränsas till tre gånger basfallstiden ses därför just 3 som maxvärde 

som i diagrammet. Enligt kriteriet som definierats i kapitel 3 för testfallstiden är ett genom 

godkänt om dess värde i diagrammet är mindre eller lika med 1,5. 
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Figur 34 Testfallstidens relation till basfallstiden för samtliga testscenarier och 
genom. 

Figur 35 illustrerar ett diagram för hur stor del av den totala förflyttningstiden, d.v.s. 

testfallstiden, som agenterna höll ihop enligt definitionen av en trupp i kapitel 3. 

Diagrammet visar resultatet för samtliga genom och testscenarier. Truppkriteriet som 

definieras i kapitel 3 kräver att agenterna håller ihop under minst 90 % av förflyttningen. I 

diagrammet innebär det att ett genom är godkänt om det har ett värde större eller lika med 

0,9.  

 

Figur 35 Trupptidens relation till testfallstiden för samtliga testscenarier och 
genom. 
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Figur 36 illustrerar ett diagram över hur många agenter som nådde fram till målpositionen 

för samtliga genom och testscenarier. I kapitel 3 definieras kriteriet som säger att samtliga 

agenter måste nå målpositionen. Då antalet agenter som utvärderas är 12 innebär det att ett 

genom måste ha ett resultat på 12 i diagrammet för att vara godkänt enligt detta kriterium.  

 

Figur 36 Antal agenter som nådde målpositionen för samtliga testscenarier och 
genom. 

För att få en tydligare översikt över resultaten har en graf per testscenario komponerats 

nedan. Graferna sammanställer samtliga kriterier och ställer resultatet i relation till 

respektive krav för alla genom. D.v.s. att för varje genom i de resulterande graferna krävs att 

samtliga kriterier har ett värde över eller ekvivalent med 1. Exempelvis då samtliga agenter 

måste vara i mål måste 12 av 12 agenter nå målpunkten (1 = 12/12). För testfallstidens 

relation till basfallstiden ställs detta mot den maximala testfallstiden som tillåts baserat på 

basfallstiden. Det innebär alltså att om värdet ligger under 1 har längre tid än 150 % av 

basfallstiden passerat och kriteriet är därför ej uppfyllt. Tiden som trupp i relation till 

testfallstiden ställs på liknande sätt mot 90 % av testfallstiden där alla värden som resulterar 

i mindre än 1 innebär att agenterna inte hållit ihop under tillräckligt stor andel av 

testfallstiden. 

Resultatet för testscenario 1 ses i Figur 37. Här ser man att andelen agenter i mål ofta ligger 

på 1 vilket innebär att samtliga agenter kommit i mål. För en majoritet av genomen klarar de 

även kriteriet för tidsåtgången. Samtliga genom fallerar dock på kriteriet för tiden som 

trupp. 
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Figur 37 Resultat för 20 genom efter 30 generations evolution på testscenario 1. 

Likt resultatet på testscenario 1 som ses i Figur 37 ses även för testscenario i Figur 38 att de 

flesta genom fallerar på truppkriteriet. Ett fåtal genom klarar kriteriet för antal agenter i mål 

och testfallstiden och endast två klarar truppkriteriet. 

 

Figur 38 Resultat för 20 genom efter 30 generations evolution på testscenario 2. 

Resultatet för testscenario 3 ses i Figur 39. Här ses att tre genom uppfyller ett värde av 1 eller 

mer för samtliga kriterier. Detta gäller för genom 11, 17 och 20. Det innebär alltså att tre 

genom är godkända enligt de definierade kriterierna i kapitel 3. 
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Figur 39 Resultat för 20 genom efter 30 generations evolution på testscenario 3. 

I Figur 40 ses resultatet för testscenario 4. Här ses att genom 2, 11, 15, 17, 18 och 20 uppfyller 

kraven för samtliga kriterier vilket innebär att sex genom är godkända på testscenario 4. 

 

Figur 40 Resultat för 20 genom efter 30 generations evolution på testscenario 4. 
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det dock inte att beteendet blir generaliserat för andra miljöer utan kan bli anpassade endast 

till de mindre miljöerna de har tränats på och problemen som de innefattar. 

Figur 33 illustrerar hur det maximala fitnessvärdet förändras över generationerna för de 20 

evolutionsprocesser som körts. Här kan man se att vissa värden är högre från början än vad 

genomsnittet någonsin kommer upp i. Exempelvis kan man se att genomsnittet aldrig 

överstiger ett fitnessvärde av 900 medan 5 stycken genom redan i den första generationen 

har ett fitnessvärde som överstiger 900. Detta kan bero på att sökrymden är relativt liten 

baserat på att endast sex parametrar justeras och att populationsstorleken för 

evolutionsprocessen är 100. Därför är sannolikheten relativt stor att ett bra genom initieras 

med parametervärden som fungerar bra. Att genomsnittet aldrig når sådana höga värden 

kan bero på ett flertal faktorer; dels kan det bero på att evolutionen begränsas till 30 

generationer. Om ett högre tak används finns det en sannolikhet att högre värden skulle 

uppnås. Det kan också bero på att evolutionsprocessen fastnar i s.k. lokala optimum där 

sökningarna i sökrymden tenderar att fastna på lokalt optimala punkter utan möjlighet att 

söka sig utanför dem. 

Något som noteras hos simuleringar som tilldelas höga fitnessvärden är att agenter tycks 

ignorera hinder. P.g.a. att hinder är cirkulära lär sig agenterna att istället för att undvika 

dem lönar det sig att åka så snabbt som möjligt mot dem för att sedan glida förbi dem. Detta 

är en konsekvens dels av fysikimplementationen men även fitnessfunktionen. Eftersom 

hinderundvikningsbeteendet tenderar att generera en bromskraft för att undvika kollision 

tappar agenten hastighet, det blir mer estetiskt tilltalande men mindre värt med avseende på 

fitnessfunktionen. En potentiell lösning på detta skulle kunna vara att bestraffa kollisioner i 

fitnessfunktionen och därmed uppmuntra agenter att undvika hinder. Figur 41 illustrerar ett 

beteende som tilldelas ett högt fitnessvärde och där agenterna kolliderar med hinder men rör 

sig samtidigt snabbt mot målpunkten. 
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Figur 41 Ett totalbeteende i en simulering som i slutändan tilldelas ett högt 
fitnessvärde av 340,23. De ljusblå strecken representerar agenternas rörelse och det 
ses tydligt att de tenderar att åka rakt mot hinder för att sedan kana av på sidorna. 

I de fall där hinder istället undviks av agenterna resulterar detta oftast i låga fitnessvärden. 

Figur 42 illustrerar ett beteende där agenterna har rört sig mer estetiskt tilltalande men 

detta resulterar istället i att det har tagit längre tid och de har inte heller hållit ihop enligt 

truppkriteriet. 
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Figur 42 Ett totalbeteende i en simulering som i slutändan tilldelas ett lågt 
fitnessvärde av 208,749. 

För de mer komplexa scenarierna kan man t.ex. se i Figur 43 hur ett genom med relativt högt 

fitnessvärde har rört sig genom testscenario 1. Förflyttningen uppfyller inte kriterierna men 

är inte långt ifrån. Här kan man se hur agenterna också ofta går rakt mot de hinder som 

finns i mitten men man kan se hur deras rörelsemönster går parallellt mot varandra vilket 

innebär att de har hållit ihop bra i någon form av cirkelmönster och inte som en linje.   
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Figur 43 Ett totalbeteende i en simulering på testscenario 1. Beteendet får ett 
relativt högt fitnessvärde på 248,354 – resultatet skulle dock ej vara godkänt enligt 

kriterierna. 

Figur 44 illustrerar ett beteende som resulterat i ett relativt lågt fitnessvärde på testscenario 

1. Här kan man se hur de flesta agenterna har följt ett och samma rörelsemönster och 

därmed alltså inte rört sig på ett parallellt sätt till varandra. Man kan också se att de inte 

hållit ihop som en trupp då de endast under 6,83 sekunder av den totala 82,78 sekunder 

långa förflyttningen varit i ett trupptillstånd. 
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Figur 44 Ett totalbeteende i en simulering på testscenario 1. Beteendet får ett 
relativt lågt fitnessvärde på 216,895. Agenterna har inte hållit ihop som en trupp. 

Om man ser på resultatet för de fyra testscenarier som körs pekar förhållandet mellan 

lyckade, respektive misslyckade körningar, överväldigande åt en negativ riktning. För de två 

första testscenarierna (Figur 22, Figur 23) underkänns samtliga genom. En stor del av dessa 

misslyckanden beror på att agenterna fastnar i situationer som agenternas styrbeteenden 

inte kan hantera. Figur 45 illustrerar ett typiskt fall där agenterna har fastnat i testscenario 1. 

Detta beror på att vägpunkterna registreras som besökta hos agenterna vid det tillfälle de 

befinner sig inom en specifik radie från vägpunkten. När vägpunkten är besökt söker 

agenten efter nästa vägpunkt. Ett problem som då ofta uppstår är att agenterna knuffar på 

varandra då det är ett trångt utrymme. Om en agent blir knuffad riskerar den att hamna på 

fel sida av pelaren som sticker ut från väggen och därmed fel sida av vägnoden den söker. 

Agenten försöker därefter söka vägnoden genom pelaren men förstår inte att den egentligen 

behöver besöka den förra noden igen för att lösa problemet. Detta är en brist i 

implementationen av vägsökningsbeteendet där tunnelbeteendet (Shiffman, 2012) 

förmodligen fungerat bättre, men som beskrivet i kapitel 4 fanns även brister i detta då stora 

hinder istället inte skulle kunna hanteras. Den implementation som används (Buckland, 

2004) saknar möjlighet att analysera om den sökta vägpunkten är tillgänglig överhuvudtaget 

och är det fundamentala problemet i detta fall. En lösning på detta problem skulle kunna 

vara att agenter prioriterar vilken vägpunkt som skall sökas. Raycasting är en teknik som 

givet två punkter kan detektera hinder mellan dem. Med denna teknik kan agenter 

exempelvis söka den vägpunkt som ligger längst fram på rutten och som de samtidigt har fri 

sikt till. 
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Figur 45 Testscenario 1; agenter har fastnat i nära startpunkten i scenariot. 

Om man tittar på diagrammet för relationen mellan testfallstiden och basfallstiden i Figur 34 

ser man att en majoritet av pelarna går mot ett värde av 3. Eftersom testfallstiden begränsas 

till tre gånger basfallstiden är detta det maximala värdet och bör tolkas som att en eller flera 

agenter har fastnat och samtliga agenter har därför inte kommit i mål och stoppat 

testfallsklockan. Figur 36 illustrerar ett diagram över antalet agenter som nådde målpunkter 

för varje genom och testscenario. Här ses tydligt att för de genom som fått ett värde av 3 i 

diagrammet för testfallstiden (Figur 34) så har de även ett värde lägre än 12 i diagrammet för 

antal agenter i mål (Figur 36). I Figur 37, Figur 38, Figur 39 och Figur 40 ses denna koppling 

också tydligt för samtliga testscenarier. 

Figur 35 visar relationen mellan tiden de höll ihop som en trupp och testfallstiden. Här ses 

att detta är det kriterium som en överväldigande majoritet av alla genom fallerar på. I Figur 

38 ses också att två genom uppfyller truppkriteriet för testscenario 2 men fallerar på antalet 

agenter i mål samt tidskriteriet. Detta pekar åt att i dessa två fall har agenterna fastnat på 

samma ställe och stått stilla som en trupp tills tiden har gått ut. En intressant iakttagelse för 

samtliga testscenarier är att i en majoritet av de fall där alla agenter tagit sig i mål har de 

gjort det snabbare än basfallstiden. Dock har de i de flesta fallen inte hållit ihop som en 

trupp. Detta kan bero på att sammanhållningsparametern inte har varit tillräckligt hög för 

att agenter ska vänta in varandra om de går i förväg jämfört med de andra agenterna. En 

anledning till att en hög sammanhållningsparameter inte har varit ett evolutionärt övertag 

kan bero på att evolutionsmiljöerna inte har varit tillräckligt utmanande och saknat tendens 

att dela upp trupperna. 
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I testscenario 1 och 2 kan man se i Figur 37 och Figur 38 att inga kriterier uppfylls samtidigt 

vilket innebär att inga genom är godkända på dessa scenarier. I dessa två scenarier uppstår 

problemen med att agenterna fastnar (Figur 46). 

 

Figur 46 Testscenario 2; agenter har fastnat nära målpunkten i scenariot. 

Resultatet från testscenario 3 och 4 visar en mer positiv tendens med några godkända 

genom, dock fortfarande med en majoritet underkända. Dock stöts problemet på även här 

med att agenter fastnar i vägföljningsbeteendet (Figur 47), detta gäller både testscenario 3 

och 4. I endast 4 av 20 fall kommer samtliga agenter i mål på testscenario 3 (Figur 36) och 

för de fyra genom som får alla agenter till målpunkten är de snabbare än basfallet (Figur 34). 

Av dessa fyra lovande genom är det enbart tre som uppfyller kravet för att förflytta sig som 

en trupp under 90 % av tiden eller mer (Figur 35) vilket innebär att 3 av 20 genom uppfyller 

samtliga kriterier och är därmed godkända på testscenario 3. Kriteriernas relativa värden för 

testscenario 3 kan också ses i Figur 39. 
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Figur 47 Testscenario 3; en agent sitter fast nära målpunkten. 

Som redan nämnt har agenter en tendens att fastna även i testscenario 4. Dock är detta det 

scenario med bäst resultat av de fyra testscenarierna. I Figur 36 kan man se att i 8 av 20 fall 

tog sig samtliga agenter till målpunkten. Av dessa åtta fall fyller alla kriteriet för att röra sig 

inom 150 % av basfallstiden (Figur 34) och i sex av fallen uppfylls även truppkriteriet (Figur 

35). Detta innebär att 6 av 20 genom uppfyller kriterierna på testscenario 4 och är därmed 

godkända. En sammanställning av antalet godkända genom per testscenario ses i Tabell 2. 

Tabell 2 Sammanställning av andel godkända genom. 

Testscenario Antal utvärderade 

genom 

Antal godkända 

genom 

Andel godkända 

genom 

1 20 0 0 % 

2 20 0 0 % 

3 20 3 15 % 

4 20 6 30 % 
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5.3 Slutsatser 

Applicering av genetiska algoritmer för att utveckla styrbeteenden har i tidigare studier visat 

sig effektiva (Kwong & Jacob, 2003; Oboshi m.fl., 2002) och har visat lovande resultat i 

studien av Danielsiek m.fl., (2008). I detta fall då ett försök att evolvera parametrar för 

styrbeteenden utan någon form av mänsklig interaktion i processen har det visat sig mindre 

effektivt. Baserat på att fokus för resultatet är tillförlitlighet kan man utan tvivel se att detta 

inte är en hållbar metod för parameterevolution. Vid analys av resultatet pekar mycket dock 

på att ett signifikant problem är bristande komplexitet i implementationen av de ”klassiska” 

styrbeteenden som använts i detta arbete. Alternativt att testmiljöerna är för komplexa och 

presenterar problem som är för svåra. Det är dock ett vanligt förekommande problem i 

dataspel där agenter exempelvis fastnar i väggar eller liknande. Grand theft auto 5 (Rockstar 

Games, 2013) är ett spel där teleportering används som metod för att lösa situationer där 

agenter fastnar på olika sätt. Spelet detekterar att agenten sitter fast, t.ex. under eller i en bil 

och försöker ta sig därifrån. Om agenten inte kan ta sig därifrån teleporteras agenten istället 

en liten bit bort från området där den återigen kan röra sig. 

Något som talar för metoden är dock att man kan se en tydlig ökning av de genomsnittliga 

fitnessvärden genom evolutionsprocessen (Figur 32). Detta innebär att agenternas beteende 

alltså förbättras enligt den definierade fitnessfunktionen. I denna studie har endast ett fåtal 

aspekter tagits i beaktning vid utformandet av funktionen och implementationen av den har 

varit en relativt snabb process. Detta innebär dock att det är stor sannolikhet att det finns 

utrymme för förbättring. En avvägning behövs dock göras här då tidsåtgången för att 

designa en bra fitnessfunktion inte böra väga tyngre än manuell parameterjustering med 

avseende på tidsåtgång. 

I studien av Kwong & Jacob (2003) evolveras genom med hjälp av okulär besiktning istället 

för en fitnessfunktion vilket resulterar i ett önskvärt beteende. I studien finns dock den totala 

avsaknaden av diverse hinder i miljön. I denna studie fallerar de flesta testfall p.g.a. design 

av scenarierna och/eller bristande komplexitet i implementationen då agenterna fastnar på 

hinder i miljön. I en fri miljö utan hinder där agenter endast behöver röra sig från en 

position till en annan som en trupp hade resultaten med största sannolikhet varit betydligt 

bättre men kanske förlorat syftet. För att försöka svara på frågeställningen om evolutionära 

tekniker kan användas för att åstadkomma bra styrbeteenden med avseende på snabb och 

sammanhållen truppförflyttning i RTS-spel genom parameterevolution kan man dra 

slutsatsen att det finns potential. Det finns många aspekter som behöver ses över som inte 

täcks av denna studie som t.ex. mer komplexa styrbeteenden och fitnessfunktioner. Dock 

visar studien att beteendet förbättras under evolutionsprocessen och de blir bättre på att lösa 

specifika mindre träningsproblem samt att det finns några godkända testfall på de mer 

komplexa miljöerna. 

 



 49 

6 Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas först implementationen och resultatet av studien. 

Därefter följer en diskussion om studiens innehåll, vad som kunde gjorts annorlunda och 

några etiska aspekter kring arbetet. Kapitlet avslutas med några idéer kring vad som i 

framtiden kan vara intressant att se närmare på som har utelämnats i detta arbete. 

6.1 Sammanfattning 

I detta arbete har en experimentmiljö implementerats med tre evolutionsscenarier samt fyra 

testscenarier. Varje evolutionsscenario inriktar sig på ett specifikt problem som agenter 

försöker lära sig att lösa så snabbt som möjligt samtidigt som de håller ihop som en trupp. 

Varje scenario körs i en simulering där först ett basfall mäts. Basfallet innebär att en ensam 

agent traverserar den fördefinierade rutten och tiden det tar ses som en optimal tid. Därefter 

initieras tolv agenter som har målet att ta sig från start- till målpunkten samtidigt som de 

håller ihop som en trupp. Agenternas styrbeteendeparametrar sätts till värden enligt ett 

tilldelat genom och det är sedan detta genom som utvärderas i evolutionsprocessen. Efter 

samtliga evolutionsscenarier har körts utvärderas genomets prestation. Evolutionsprocessen 

kör överkorsningsfunktionen följt av mutationsfunktionen och nya genom genereras som i 

sin tur också utvärderas. Efter 30 generationer av evolutionsscenarier utvärderas det bästa 

genomet från sista generationen på de fyra testscenarierna. Denna process körs 20 gånger 

och genererar alltså 20 evolverade genom som testas. 

Resultatet av de 20 genomen på testscenarierna gav dåliga resultat. I de flesta fall lyckas inte 

agenterna navigera genom banan, istället tenderar de att fastna i väggar. I några fall på två 

av testscenarierna lyckas agenterna uppfylla alla kriterier från kapitel 3. Däremot uppvisar 

fitnesskurvan (Figur 32) en signifikant förbättring av beteendet över tid för 

träningsscenarierna vilket tyder på att metoden fungerar och är en potentiellt användbar 

metod för att evolvera styrbeteenden för trupper i RTS-spel. 

6.2 Diskussion 

Även om resultatet pekar åt att metoden har en väldigt låg tillförlitlighet ses trots allt att 

styrbeteendet förbättras i träningsmiljöerna. Det innebär att evolutionsalgoritmen faktiskt 

fungerar som förväntat. Implementationen som använts har försökts hållas nära andra väl 

beprövade implementationer som av t.ex. Buckland (2004) och Shiffman (2012). Detta har 

dock lett till att de flesta fall fallerar p.g.a. komplexitetsbrist i agenternas styrbeteenden då 

de ofta saknar information om hur de ska lösa oväntade problem som uppstår. Resultatet 

hade med stor sannolikhet sett betydligt bättre ut om t.ex. vägföljningsbeteendet hade 

modifierats så att agenten alltid sökte sig till noder som var inom synhåll, detta är dock en 

spekulation och lämnas öppet för framtida studier. 

Något som också kan ha påverkat resultatet är givetvis huruvida de testscenarier som 

använts har varit representativa eller inte. I evolutionsscenerierna har tanken varit att låta 

agenterna evolvera ett generellt beteende som kan appliceras på vilket testscenario som 

helst. Det har dock visat sig svårt att definiera ett bra testscenario då det finns många 

aspekter som måste tas i beaktning. I detta arbete har ett försök gjorts att definiera 

testscenarier som dels försöker simulera miljöer som vanligtvis kan ses i RTS-spel och 

samtidigt utgör en utmaning för agenterna med avseende på deras navigering. Något som 
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visat sig med detta arbete är dock att testscenariernas design måste stödjas av 

implementationen av de styrbeteenden som använts. Detta är svårt då helt oförutsägbara 

situationer kan uppstå där agenternas styrbeteenden helt enkelt inte kan lösa situationen 

och andra metoder behöver appliceras. Exempel på detta kan, som redan nämnt, ses i spelet 

Grand theft auto 5 (Rockstar Games, 2013) där agenter som fastnar kan teleporteras. För en 

mer rättvis utvärdering av metoden hade det förmodligen varit bättre att implementera 

evolutionsalgoritmer i en redan färdigutvecklad mjukvara där man har en uppsättning av 

optimala parametrar för dess styrbeteenden och se om man kan hitta liknande parametrar 

via evolution. 

I Figur 33 visas en graf över det de högsta fitnessvärden som genererats för varje generation. 

Som redan nämnt kan man här se att många värden överstiger ett värde av 900 medan de 

genomsnittliga fitnessvärdena (Figur 32) aldrig når så höga värden. Detta innebär att man 

hade kunnat skippa hela evolutionsprocessen och istället slumpa 100 individer och välja den 

individ med högst fitnessvärde som med stor sannolikhet skulle överstiga ett fitnessvärde av 

900. Ett problem med detta skulle dock vara att tillförlitligheten skulle minska eftersom 

risken finns att samtliga individer som genererats också skulle kunna få väldigt låga 

fitnessvärden. För att öka tillförlitligheten skulle ännu fler individer kunna slumpas fram 

men då slumpmässigheten kvarstår förblir också tillförlitligheten väldigt låg. Med evolution 

sker en process där man istället försöker förbättra det bästa av vad man har vilket 

åtminstone ger lite större tillförlitlighet. 

I denna studie gjordes också valet att inte implementera en vägplaneringsalgoritm. Det går 

att argumentera för att en dynamisk planering skulle kunna påverka resultatet. Då agenter i 

exempelvis ett RTS-spel har möjlighet att planera om rutter vid behov innebär det också att 

vid inlärning via genetiska algoritmer skulle detta kunna påverka hur styrbeteenden 

utvecklas. För att vägplaneringsalgoritmen ska kunna påverka inlärningen krävs dock att 

den måste kunna planera om vid behov. Annars hade det inte gjort någon skillnad då rutten, 

precis som i denna studie, är statisk. I många fall kan syftet med styrbeteenden vara att 

slippa planera om en rutt och istället manövrera runt små hinder istället och därmed spara 

beräkningskraft och därmed kanske undvika behovet av dynamisk vägplanering. 

Det finns många variabler som kan ändras på för att få en mer omfattande undersökning 

men tyvärr måste en begränsning göras. Eftersom miljöernas design har en kraftig påverkan 

på resultatet hade kanske också fler evolutionsscenarier kunnat implementeras för att få ett 

mer generellt beteende. Med fler evolutionsscenarier hade agenterna kanske kunnat hantera 

de problem som de genererade slutbeteenden från denna studie inte klarade av. Fler 

evolutionsscenarier hade kanske inneburit att agenterna inte riskerat att fastna i 

testscenarierna som de faktiskt gjorde i många fall. Andra variabler som t.ex. fler 

generationer i evolutionsprocessen, andra fitnessfunktioner och fler styrbeteenden hade 

säkerligen också kunnat göra skillnad i resultatet. 

För att få ut mer från studien hade testscenarierna kunnat analyseras innan utvärderingen 

för att se att de fungerade som de ska. Då hade man kanske kunnat upptäcka problemen så 

som att agenter fastnar i väggar som var det största problemet i utvärderingen. Då hade man 

kunnat modifiera implementationen för att kunna lösa mer komplexa problem som oväntat 

dök upp i denna studies testscenarier. Å andra sidan hade en ändring i implementationen 

tagit bort en del av den generella implementationen som är väl beprövad. En risk med detta 

är att studiens magnitud hade kunnat öka och därmed skapat fler frågor än vad som funnits 
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tid att svara på. Ytterligare förbättringar som skulle göras på redan existerande 

styrbeteenden skulle generellt sett vara att t.ex. förmedla mer information agenter emellan. 

Agenter som känner till sina grannars intentioner skulle exempelvis kunna vid 

kollisionsundvikningsbeteendet planera bättre om de känner till var dess grannar är i 

framtiden. Detta skulle kunna vara hjälpsamt dels vid stora hinder för att få agenter att gå på 

samma sida av hinder men även för att minimera trängsel vid flertalet små hinder. 

Ytterligare problem med resultaten som hade kunnat fångas upp i exempelvis en pilotstudie 

hade varit det faktum att agenter tenderar att kollidera med hinder då det går snabbare än 

att gå runt dem. Det önskade beteendet är att få en snabb rörelse samtidigt som den är 

estetiskt tilltalande. I detta fall skulle det innebära att agenter skulle navigera runt hinder 

samtidigt som de rörde sig i sin maximala hastighet. Som en konsekvens av 

fysikimplementationen där kollisioner inte automatiskt straffas utan agenterna är relativt 

opåverkade av kollisionerna går det som sagt snabbare för agenterna att kollidera med 

hinder för att sedan ”glida” förbi dem. Eftersom styrbeteendet för kollisionsundvikning 

applicerar en bromskraft tappar agenterna hastighet och tar längre tid på sig att komma i 

mål. En lösning på detta främst estetiska problem hade varit att räkna antalet kollisioner 

mellan agenter och hinder och sedan bestraffa detta i fitnessfunktionen. Alternativt hade 

fysikimplementationen kunnat modifieras för att bestraffa kollisioner automatiskt. Detta är 

dock något som inte skulle hålla i längden då fysikimplementationen är en betydligt mer 

fundamental del i den övergripande implementationen än styrbeteendeimplementationen. 

Därför är det förmodligen i de flesta fall olämpligt att anpassa fysikimplementationen efter 

styrbeteendeimplementationen. 

I resultatet ses att kriteriet för att agenterna ska hålla ihop enligt truppdefinitionen ofta 

fallerar. I fitnessfunktionen uppmanas agenterna att under så lång tid som möjligt hålla ihop 

med avseende på truppdefinitionen. Ett tillägg i fitnessfunktionen för att uppmana 

sammanhållningen mer vore att bestraffa långa sträckor från andra agenter under 

simuleringarna och därmed också implicit belöna korta sträckor till andra agenter. En 

kraftigt kopplad variabel till detta beteende är också agenternas synfält. Då agenter anses 

känns till andra agenter endast när de befinner sig inom en agents synfält blir det också 

lättare att bygga en kopplad graf som beskrivet i kapitel 3 om synfältet är större. Detta 

påverkar dock samtidigt separationsbeteendet vilket förmodligen skulle resultera i att 

agenterna samtidigt försöker hålla längre avstånd från varandra. 

Detta arbete är ett bidrag främst till dataspelsindustrin. Innehållet i detta arbete är väldigt 

tekniskt och är något som bara ett fåtal kommer att komma i kontakt med. Dock då det är 

främjande för dataspelsindustrin, även om dess påverkan antas minimal, kan det förstås 

komma att ha konsekvenser. Dataspelsindustrin är idag en väldigt stor industri och dataspel 

är ett medium som når ut dels till människor som spelar spelen men även till människor som 

tittar på när andra spelar t.ex. via videoströmningstjänster. Att bidra till denna industri 

innebär förstås att man inte enbart bidrar till nöjen då det även finns problem associerat till 

detta. Exempel på detta kan vara spelberoenden och skeva ideal. Som sagt är fokus för detta 

arbete en teknisk detalj och påverkar kanske inte direkt ideal som t.ex. vältränade, snygga 

protagonister på ett sätt som exempelvis en grafiker kan göra. Trots det kan ett litet bidrag 

som det här förstås addera till högen och se till att det finns dataspel i framtiden som kan 

fortsätta att påverka. 



 52 

Genom att bidra till industrin innebär det förstås också att bidrag görs till marknaden och 

ekonomin. Detta arbete kan hjälpa till att göra bättre och mer åtråvärda spel som människor 

vill spendera pengar på. 

Denna studie pekar åt att metoden har potential och att detta är ett område som kan vara 

intressant att se närmare på. Resultaten i denna studie blev inte som önskat men de största 

potentiella anledningarna till detta beskrivs i rapporten. Förhoppningsvis kan detta arbete 

bidra till framtida studier och ge möjligheten att starta lite längre fram. Som redan beskrivet 

i diskussionskapitlet kan många saker göras annorlunda för att få en bättre studie och 

förhoppningsvis bättre resultat. Exempel på detta är att se till att 

styrbeteendeimplementationen är tillräckligt komplex för samtliga testmiljöer, samt att 

miljöerna har en representativ design. 

6.3 Framtida arbete 

Detta arbete utelämnar men också synliggör vissa aspekter som för framtiden kan vara 

intressant att se närmare på. Något som framgår i denna studie är att vissa styrbeteenden 

inte generaliserar lika bra som andra, framförallt vägföljningsbeteendet. Olika 

implementationer av samma styrbeteende kan i framtida studier utvärderas för att avgöra 

vad som lämpar sig bäst för olika situationer och vilket som generaliserar bäst. 

Ett annat område som kan utvecklas för just denna metod är fitnessfunktioner. Eftersom 

denna funktion är så central och så avgörande för det slutgiltiga beteendet finns mycket 

utrymme för vidare studier av detta. 

Denna metod bör också studeras, som tidigare nämnt, på en komplett plattform där 

styrbeteenden redan är optimerade för den miljö dess agenter rör sig i. Det hade då varit av 

intresse att se om evolution kan appliceras och evolvera parametrar som liknar de redan 

optimerade parametrarna eller kanske t.o.m. optimera dem ännu mer. 
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