
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

SVÄRM-AI I SHOOTERS 
 

SWARM-AI IN SHOOTERS 
 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Datavetenskap 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2015 

 

Jonas Hallin 

 

Handledare: Mikael Johannesson 

Examinator: Henrik Gustavsson 



Sammanfattning 
 

Svärm-AI är en variant av artificiell intelligens (AI) som används för att simulera ett 

bettende liknande det man kan se i svärmar, flockar eller stim. Syftet med detta arbete 

är att undersöka ifall man kan använda svärm-AI för att förbättra en AI i ett top down 

shooter spel där två lag slåss mot varandra. Ett program skapades för att testa detta 

där de två lagen båda var datorstyrda enheter och fick slåss mot varandra för att samla 

mätvärden. Resultaten visar att svärm-AI presterade bättre i labyrintliknande banor 

utan stora tomma områden. De visade även att svärm-AI använde betydligt mycket 

mer prestanda. 

Nyckelord: Svärm-AI, top-down shooter, AI vs. AI 
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1 Introduktion 

 
Det finns många tekniker för att implementera Artificiell Intelligens (AI) i dataspel. Svärm-

AI är en av dem, vilket beskrivs av Reynolds (1987). Svärm-AI går ut på att hålla samman en 

grupp av enheter för att lösa ett problem. Svärm-AI efterliknar beteendet hos fiskar, fåglar, 

myror och andra varelser som beter sig som svärmar eller flockar. Detta arbete kommer 

fokusera sig på en top-down shooter där två lag ska slåss med varandra i en tvådimensionell 

bana sedd från ovan. Syftet med arbetet är att undersöka om svärm-AI kan användas för att 

minska beräkningarna som krävs för ett lag, samt se om lagets vinstchanser ändras, och i så 

fall på vilket sätt. 
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2 Bakgrund 

Artificiell intelligens är en viktig del av spel i dagens spelindustri. Ett grundläggande 

problem med AI är att ju fler enheter som ska styras, och ju tyngre algoritmer som används 

för att styra dem, desto mer prestanda går åt att styra dessa enheter. När mängden 

beräkningar per tidsenhet ökar så kommer bilder per sekund (engelska frames per second, 

eller FPS) minska. Låg FPS leder till en sämre spelupplevelse (Claypool, Claypool & Damaa, 

2006). Därför är det intressant att undersöka om prestanda kan sparas. 

2.1 Top-Down Shooter 

Ett top-down shooter spel är ett spel sett från ovan där spelaren och datorstyrda enheter ska 

navigera en bana och skjuta mot sina fiender. Målet är ofta att ta sig till slutet av en bana, 

eller överleva så länge som möjligt. Top-Down shooters brukar fokusera på spelarens 

reflexer och träffsäkerhet (Bielby, 1990). 

2.2 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens, eller AI, är kod som får agenter (enheter som kan observera miljön och 

reagera på förändringar i omgivningen) att verka intelligenta (Schwab, 2009). Agenterna är 

enheter som kan uppfatta miljön omkring sig och agera utifrån denna information (Russel & 

Norvig, 2003). Syftet med AI är oftast att emulera människolikt beteende (Russel & Norvig, 

2003), men kan användas som bredare term för allt beteende som kan uppfattas som 

intelligent. 

2.3 Svärmbaserad AI 

Svärmbaserad AI är artificiell intelligens som härmar beteendet av svärmar, så som fåglar 

eller myror. Agenterna i en svärm följer sällan direkta order från en ledare eller global plan, 

utan väljer hur de ska agera genom att observera sin lokala omgivning (Yan-fei Zhu & Xiong-

min Tang, 2010). 

Reynold (1987) definierade en modell för svärmbaserad artificiell intelligens, eller svärm-AI. 

Denna modell går ut på att låta agenter, eller boids, göra beräkningar på andra boids i sitt 

närområde. De boids som är i en boids närområde är de boids som är tillräckligt nära för att 

synas, och exkluderar sig själv. Boids ignorerar enheter som är utanför dess synfält. 

Chu, Huang, Roddick, & Pan, (2011) samt Jevtić, & Andina de la Fuente, (2007) beskriver 

också svärm-AI. 

Reynold (1987) nämner tre regler som dessa boids använder för att skapa ett svärmbeteende. 

Dessa är separation, sammanhållning och formering. 
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2.3.1 Separation 
Separation är första regeln uppsatt av Reynold (1987). Syftet med separation är att få de 

svärmande enheterna att hålla avstånd från varandra så de inte kolliderar eller klumpar ihop 

sig. För att utföra detta normaliseras alla avstånd från boids i närområdet till boiden som 

utför beräkningen. Dessa normaler summeras sedan till en styrkraft som används för att 

beräkna slutgiltiga kraften som verkar på boiden. 

 

2.3.2 Sammanhållning 
Sammanhållningens syfte är att hålla ihop svärmen. Boiden som vill räkna ut 

sammanhållningskraften tar alla boids i sitt närområde och räknar ut deras genomsnittliga 

position, eller den omgivande svärmens centrum. Den räknar ut detta genom att summera 

deras positioner och dividera med antalet boids i närområdet. En styrkraft räknas sedan ut 

som pekar mot denna punkt. 

Figur 2  Boiden vill gå mot centrum av svärmen 

Figur 1 Boiden vill undvika andra boids 
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2.3.3 Formatering 
Den sista regeln är formatering. Syftet är att få boiden att röra sig åt samma riktning som de 

andra boidsen. För att göra detta summeras rörelsen för alla boids i närområdet och delas 

med antalet boids. Boiden tar sedan denna rörelse och subtraherar sin egen rörelse. Vektorn 

som blir kvar läggs på styrkraften. 

 

Figur 3 Boiden vill ha samma rörelse som resten av svärmen 
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3 Problemformulering  

Denna rapport kommer att undersöka hur svärmbaserat beteende kan påverka prestandan 

hos artificiella intelligenser i shooter spel. 

För att testa detta kommer två lag av datorstyrda enheter att slåss mot varandra i en virtuell 

miljö. Skillnaden mellan de två lagen är att ett av lagen kommer följa de tre reglerna för 

svärmbeteende.  Det andra laget endast kommer följa den första regeln (Separation). Detta 

kommer få till följd att det första laget kommer svärma, och det andra laget kommer agera 

individuellt. 

Syftet med experimentet är att besvara två frågor. Den första frågan är huruvida 

svärmbeteende hjälper ett lag att vinna. Den andra frågan är huruvida svärmbeteende 

minskar mängden beräkningar datorn behöver utföra för att simulera de datorstyrda 

enheterna. 

Arbetet kommer inte att undersöka hur de datorstyrda enheterna beter sig mot en mänsklig 

spelare. Det kommer inte heller att undersöka andra typer av artificiell intelligens mot 

svärmbaserad intelligens.  

Experimentet kommer ske fullständigt automatiserat och utan behovet av en användare. 

Data kommer att samlas in för att senare undersökas. Intressant data att titta på är 

framförallt vinster och förluster, samt den maximala tiden och genomsnittliga tiden det tog 

för respektive lag att utföra sina beräkningar.  

Hypotesen är att svärm-baserad AI är snabbare att exekvera och ger fler vinster. Eftersom 

svärmbeteende innebär att färre datorstyrda enheter behöver ta beslut, kan man anta att 

svärmbeteende kommer kräva totalt mindre beräkningar, och därmed ta mindre tid för 

datorn att bearbeta. Det vore logiskt att anta att denna fördel kommer öka med större antal 

datorstyrda enheter, eftersom när antalet enheter ökar, så kommer en mindre andel av 

enheterna att behöva utföra de dyra vägplaneringsalgoritmerna. 

Eftersom slumpen är en stor del av både bangenereringen och beteendena, så krävs ett stort 

antal test för att få pålitliga resultat. 

 

3.1 Metod 

För att testa frågeställningen kommer ett spel utvecklas där två datorstyrda lag spelar mot 

varandra.  Figur 4 visar hur banan kan komma att se ut. 
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3.1.1 Metodbeskrivning 
Frågeställningen kommer att testas i ett spel sett från ovan där två lag kommer röra sig i en 

tvådimensionell miljö och skjuta på varandra. Spelet kommer att utvecklas i Unity. Lagen 

kommer spela mot varandra tills endast ett lag är kvar eller tills en tidsgräns har passerat. 

Efter det kommer spelet börja om. 

De två lagen kommer ha liknande artificiell intelligens som styr deras beteenden. Den största 

skillnaden är att ett av lagen kommer använda svärm-AI för att bilda svärmar, till skillnad 

från det andra laget som inte aktivt kommer försöka hålla ihop. Eftersom testningen sker 

automatiskt så behöver kanske ingen grafik ritas ut. Det vore även fördelaktigt att kunna 

snabba upp simuleringen på något sätt. Att mäta vinstchanser för två olika AI tekniker 

genom att låta dem spela mot varandra tas även upp av Cole, Louis, & Miles, (2004). 

Relevant information som samlas ifrån matcherna kommer skrivas till en fil. Information 

som sparas är följande: 

- Vinster och förluster 

- Högsta uppmätta uppdateringstiden för respektive lag 

- Genomsnittlig uppdateringstid för motsvarande lag. Kommer mätas genom att ta 

jämföra systemets tid före och efter algoritmerna körs, så som Rajamony & 

Elmootazbellah (Mootaz) Elnozahy (2001) beskriver. 

- Hur lång tid matchen tog 

- Hur många som överlevde i respektive lag 

- Vilka parametrar som användes för att generera spelomgången 

Från informationen om vinster och förluster borde vi kunna testa hypotesen att svärm-AI 

ger fler vinster. Med informationen om exekveringstiderna kan vi testa hypotesen att svärm-

AI är snabbare att exekvera. 

Figur 4 En översikt över spelplanen 
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Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell & Wesslén, (2012) går djupare in på tekniker för 

att testa mjukvara empiriskt. 

 

3.1.2 Metoddiskussion 
Annan information som skulle kunna vara intressant att ta reda på, men som inte kommer 

undersökas i testet, är hur de olika lagen spelar mot mänskliga spelare. Detta skulle kunna 

vara intressant då det slutgiltiga syftet med de två artificiella intelligenserna är att de ska 

möta mänskliga motspelare. Anledningen till att detta inte kommer att testas är dels att det 

skulle ta mycket längre tid, dels att det kan vara svårt att få tag på testpersoner, och dels att 

det är svårt att få en objektiv bedömning från testspelare. 

Den största fördelen med den valda metoden är att mätningarna är kvantitativa. Dessutom 

kräver inte metoden att någon spelar eller bevakar programmet, utan det kan köras i 

bakgrunden under en längre tid. Om mätningarna upprepas med samma program så borde 

resultaten bli liknande, eftersom beteende, lagstorlekar och banstorlekar kommer vara 

förprogrammerade. Den slumpmässiga genereringen av banan kan ha viss inverkan på 

resultaten, men med tillräckligt många mätningar så borde dess inverkan inte påverka 

resultaten märkbart. Detta borde ge experimentet hög reliabilitet. Experimentet borde även 

ha hög validitet eftersom det mäter vilka lag som vinner och hur ofta de vinner, samt 

överlevare i det vinnande laget. Detta borde ge en bra uppfattning om lagens vinstchanser. 

Eftersom experimentet mäter uppdateringstiden för de olika teknikerna borde det även ge en 

bra uppfattning om prestandaanvändningen. 

Förutsättningarna i spelet kommer variera från spelomgång till spelomgång. Den mest 

intressanta variabeln är storleken på lagen, eftersom det är intressant att se hur effekten av 

svärmbeteende beror på storleken av lagen. Andra värden som ändras är storleken på banan 

och mängden hinder i banan. Eftersom hindren kommer genereras slumpmässigt kan det 

hända att hindren ger det ena laget ett övertag. För att kontra detta kommer lagen få spela 

alla banor två gånger. Den andra spelomgången får lagen byta startpunkt. Detta gör att varje 

lag får börja från båda möjliga startpunkterna. 
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4 Projektbeskrivning  

För att undersöka problemställningen skapades ett program med två lag av datorstyrda 

enheter som kämpar mot varandra, ett rött och ett blått. Det röda laget använder svärm-

baserad AI. En match varar till ena laget utplånat det andra, och efter varje match sparas 

följande information: 

 Antalet röda överlevande 

 Antalet blå överlevande 

 Tid matchen tog 

 Den genomsnittliga tiden det tog för det röda laget att exekvera en uppdatering 

 Den längsta tiden det tog för det röda laget att exekvera en uppdatering 

 Motsvarande tider för det blå laget 

Genom att undersöka dessa värden kan man få information om hur ofta de olika lagen 

vinner, och hur mycket prestanda de använder. Man kan då få ett värde på hur bra 

svärmbaserad AI är i just de aspekterna. 

Programmet börjar med att generera en bana som de två lagen kan kämpa i. Banan har 

väggar runt, och ett antal hus genereras i mitten. De två lagen skapas och placeras på sina 

startpositioner.  

I varje uppdatering gås lagen igenom var för sig och får utföra sina uppdateringar. En 

medlem i varje lag får även göra tyngre beräkningar i varje uppdatering, så som 

vägplanering. Tiden mäts både innan och efter dessa beräkningar. Anledningen att endast en 

enhet från varje lag för göra tyngre beräkningar varje uppdatering är för att undvika att 

någon uppdatering tar så lång tid att programmet stannar av märkbart. 

Den genererade informationen lagras på ett sätt som ska göra det enkelt att föra in det i till 

exempel ett Microsoft Excel dokument. 

Ett par tidiga tester visade att svärmbaserad AI presterade sämre än icke-svärmbaserad AI i 

både vinstchanser och prestandaanvändning. Om detta kommer vara sant i kommande 

tester återstår att se. 

4.1 Process 

Ett program som utvecklats innan för en kurs i artificiell intelligens användes som grund för 

projektet. Det första som lades in var själva svärm-algoritmerna. Ett tidigt problem som 

uppstod var att de svärmande enheterna klumpade ihop sig. För att förhindra detta så 

delades styrkraften från separeringen med avståndet till den andra enheten i kvadrat. Se 

figur 5. Detta leder till att vid ett vist avstånd skapas ett jämnviktsläge där krafterna tar ut 

varandra. 
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Enheten som 
beräknar

Enhet i 
närområdet

Kraft = (riktning 
* konstant) / 

avstånd^2

Kraft = riktning * 
konstant  

Figur 5 Hur separation och sammanhållning skapar jämnvikt 

Nästa steg var att få ut information och spara det i ett dokument. Datorns tid används för att 

beräkna tidsskillnader, vilket ger tillräckligt exakta mätningar. Siffrorna som skrivs ut kan 

vara svåra att tyda i textdokumentet, men blir lättare att tyda i Excel. 

Den sista stora delen som behövdes var en sökalgoritm. För detta återanvändes en 

sökalgoritm som redan var implementerad i programmet. Denna algoritm liknar Dijkstras 

algoritm, (Skiena, S., 1990) och har egenskaperna att den letar upp det mål som är billigast 

att gå till. Detta får till följd att enheterna gärna följer stigarna. 

Ett problem med sökalgoritmen var att robotarna endast flyttade sig vågrätt eller lodrätt. För 

att fixa detta problem undersöktes även varje rutas diagonala grannar för att se om det 

skapade en kortare väg. Detta gjorde dock att robotarna kunde fastna i hörn. För att undvika 

detta lades ett villkor in för att kolla om de närliggande rutorna var fria, se bild 6. Detta 

gjorde att robotarna gick runt hörn, men gjorde att ett par till kontroller behövdes.  Detta 

borde inte ge speciellt stor skillnad på resultaten i jämförelse med att endast gå 

vågrätt/lodrätt. Det borde ge något kortare väg med något längre uppdateringstid. A* skulle 

nog varit mer effektivt, men implementerades inte på grund av tidsbrist. 

Går att gå på

Går att gå på

Går inte att 
gå på

Går att gå på

 

Figur 6 villkoret som hindrar vägplaneringen att skära igenom hörn  
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De svärmande enheterna väljer att göra vägplaneringen endast om de inte hittade någon 

annan enhet i sitt närområde som redan vägplanerar. De icke svärmande enheterna 

vägplanerar alltid. 

I grundprogrammet var enheterna tillstånds-baserade. De hade ett tillstånd när de 

patrullerade slumpmässigt, och ett tillstånd där de slogs. Detta skrotades dock eftersom att 

byta stadie kostar prestanda, och enheterna borde behålla sina beteenden när de slåss. 

Det fanns tankar om att automatiskt variera storlek på bana samt antal spelare i varje lag. 

Detta implementerades dock inte på grund av tidsbrist. I stället kommer tre olika storlekar 

på lag och bana ställas in manuellt och testas. 

Eftersom programmet inte kommer användas av spelare så spelar estetiken inte så stor roll. 

Grafik har ändå lagts in för att göra det enklare att förstå vad som händer, och för att göra 

det enklare att hitta fel under utvecklingen. Unity valdes som utvecklingsmiljö eftersom det 

är ett kraftfullt program som är relativt enkelt att arbeta i. Unity Scripting Refference (Unity 

Technologies, 2015) var till stor hjälp vid utvecklingen för att hitta information om hur Unity 

fungerar och hur man ska programmera i Unitys motor. 
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5 Utvärdering 

Syftet med undersökningen var att testa ifall svärmande AI kan användas för att öka 

vinstchanserna hos ett lag i en shooter-miljö, samt undersöka hur mycket prestanda svärm-

baserad AI använder i jämförelse med AI som inte använder svärm-beteende. 

I detta kapitel kommer resultaten från testningen presenteras och analyseras, för att sedan 

diskuteras i nästa kapitel. 

5.1 Analys av svärmande AI 

Tre olika uppsättningar av variabler för generering av testbanor har testats. Den första 

skapade en bana med ett antal hus, dörrar och öppna ytor. Den andra skapade en bana med 

betydligt färre hus, och utan dörrar. Den tredje skapade en bana med många hus och dörrar, 

och få öppna ytor. En eller två banor per samling startvärden testades genomgående. 

Testningarna genomfördes genom att startvärden matades in, och sedan fick programmet 

köra och spara ner resultaten i en textfil. Banorna byttes inte automatiskt, utan en ny 

genererades varje gång programmet startades. De olika lagen turades om att använda de två 

olika startpositionerna. 

Följande information har lagrats: 

• Hur många som överlevde i respektive lag 

• Hur lång tid matcherna tog 

• Den genomsnittliga uppdateringstiden för varje lag 

• Den längsta tiden en uppdatering tog för varje lag 

Följande graf visar fördelningen av vinster hos de två lagen i de olika banorna. De första två 

banorna hade medelstort antal hus. Den tredje banan hade få hus, och de sista två banorna 

hade många. Rött lag hade svärmande AI, och blått lag hade inte det. 
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Figur 7 vinster i procent av total mängd spelomgångar. 

I grafen ser man att de svärmande enheterna besegrade fienderna ganska ofta med många 

hus och dörrar, men hade problem med banor med stora öppna fält. Grafen nedan visar hur 

många som överlevde i varje lag som en procentandel av totala mängden överlevande från 

alla tester av samma bana. 

 

Figur 8 överlevande i procent av totalt antal överlevande 

Om man jämför de två graferna ser man att när de svärmande (röda) enheterna vinner, så 

har de en tendens att ha fler enheter kvar i sitt lag än vad de blå har när de vinner. 

Testresultaten visade också att de svärmande enheterna tog i genomsnitt ett antal hundra 

gånger längre tid på sig att uppdateras.  
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6 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet kommer resultaten granskas och diskuteras. Förslag på framtida arbeten 

kommer också tas upp. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att testa hypotesen att svärmande AI kan användas för att öka ett lags 

vinstchanser och även minska lagets prestandaanvändning. Testerna visar att svärmande AI 

har fördelar i labyrint-liknande banor, men inte presterar så bra på öppna ytor. Testerna 

visade även att svärmande AI tog flera magnituder längre tid på sig att uppdateras, vilket 

innebär att de använder mer prestanda än enheter utan svärm-AI. 

Arbetet delades in i två delsteg; implementation och testning. Under implementeringen 

skapades programmet i Unity, och under testningen fick programmet köra med de olika 

startvärdena. För implementationen av svärm-AI användes tekniken som beskrivs av 

Reynold (1987). 

6.2 Diskussion 

Resultatet som fåtts antyder att svärm-AL vinner oftare ju mer labyrint-lik banan den spelar 

på är. Detta skulle kunna bero på att den svärmade AIn fastnar i början av banan medan det 

icke svärmande laget rör sig framåt. Detta får till följd att de svärmande enheterna försvarar 

sig själva i en klump medan motståndarna kommer inom skotthåll en och en. I en mer öppen 

bana behöver inte de icke svärmande enheterna turas om att ta sig igenom trånga 

utrymmen, och kan därmed hålla en mer samlad trupp. 

Informationen som fåtts fram kan vara användbar för spelutvecklare som vill göra 

utmanande AI i labyrintlikande banor. Zombies skulle kunna dra nytta av ett flock-liknande 

beteende. Likaså skulle datorstyrda enheter i spel liknande Counter-Strike kunna använda 

svärm-baserad AI för att få enheterna att hålla samman utan att sänka svårighetsgraden. 

Etiska, kulturella och genus aspekter känns inte relevanta att ta upp i detta arbete.  

6.3 Framtida arbete 

I detta arbete har undersökts endast hur mängden hinder påverkar den svärmande 

algoritmen. Många andra variabler skulle kunna vara intressanta att titta på, så som storlek 

på banan, storlek på lagen, och antalet träffar en enhet kan ta innan den förstörs. Det finns 

även andra mätvärden som skulle kunna vara intressanta att mäta, så som hur långt från 

sina startpositioner enheter från de olika lagen kommer, eller hur verkliga spelare tycker att 

de är att spela mot eller med. 
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Appendix A -  Designdokument etc. 

[Appendix ska fungera som referenslistan - dvs. det ska finnas referenser till den från texten. 

Appendix ska inte vara numrerade utan ska namnges med: Appendix A, Appendix B osv. De 

ska vara sidnumrerade (I, II, III ...) men de ska inte finnas med i innehållsförteckningen. 

Varje nytt appendix ska börja på toppen av sidan.] 

 


