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1 Introduktion
Emergens är ett område som börjar bli allt mer relevant för AI-karaktärer i spel. Genom små
byggstenar för beteenden uppstår en stor variationsmängd vilket gör att spelaren konstant
möter nya utmaningar inom samma spel, vilket kan kraftigt förlänga speltiden. En stor
anledning att det inte har sett mycket användning tidigare är på grund av den oförutsägbarhet
som det medför (Bourg & Seemann, 2004), vilket gör det svårt att designa och implementera.
I en eftersträvan på att nå emergens skapade Bailey (2007) ett ramverk för psykosocialt
beteende. Genom en komponentbaserad design kunde hon simulera karaktärer med olika
relationer och karaktärsdrag, där dessa faktorer tillsammans med tillfälliga känslomässiga
tillstånd styrde karaktärerna. På grund av den effekt relationer mellan karaktärer har i
ramverket så vore det rimligt att bygga ut denna aspekt. Dynamiska relationer finns i redan
etablerade spel, som till exempel The Sims (2000), där relationen påverkas genom
interaktioner mellan karaktärer.
Socialpsykologi har undersökts för att hitta aspekter som kan vara relevanta i mänskliga
relationer. Detta har gjorts för att skapa en verklighetsförankring för den eventuella lösningen,
något som Bailey (2007) anses behövs för att skapa inlevelse för spelaren. En fullständig
efterlikning av mänskligt beteende vid förhållande är inte nödvändigt.
Efter undersökning har fokus lagts på gruppsammanhållning bland AI-karaktärer. Baileys
ramverk (2007) kommer utbyggas för att stödja dynamiska relationer i en begränsad mån, och
denna utbyggnad kommer utvärderas jämfört med en ytterligare version som tillägger Boids
algoritm (Cole, 2006). Experiment kommer utföras, där ett antal scenarion simuleras för att
utvärdera vad Boids algoritm tillför till gruppsammanhållning inom systemet.
En implementation har gjorts för att utföra experimentet, där två system parallellt agerar på
sin egen uppsättning relationer, där ena systemet representerar ett individualistiskt beteende
och där det andra representerar ett individualistiskt beteende tillsammans med ett
kollektivistiskt sådant. Denna implementation har sedan utvärderats med avseende på
varierande antal agenter, relations- samt åsikts-värden för att undersöka den påverkan
systemet har på gruppsammanhållningen för den givna mängden agenter.
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2 Bakgrund
Vad är artificiell intelligens (AI)? Enligt Bourg & Seemann (2011) är det svårt att definiera vad
som gör AI. De anser att AI kan delas upp i två kategorier: svagt AI och starkt AI. För att klassas
som starkt AI måste AI var förmögna att lösa problem som kräver mänsklig intelligens, och
den måste även ha förmågan att lära och anpassa sig. Svagt AI är betydligt mer bred och tillåter
specialiserade intelligenta kvalitéer - exempelvis vägsökning. Eftersom AI för spel faller inom
svagt AI är det den definition som kommer användas när AI diskuteras i senare delar av denna
rapport.
En relevant avgränsning som Bourg & Seemann (2011) tar upp rör determinism i AI.
Determinism innebär att AI är konsekvent; om ett AI ställs inför en specifik situation så
kommer den nå samma lösning varje gång. Om olika lösningar nås är detta AI ickedeterministiskt. Fördelen med deterministiskt AI är att det är lättare att skapa och felsöka,
medan icke-deterministiskt ger större variation inom spelet. Att icke-deterministiskt AI ger
större variation kallas emergens.
En annan användbar definition för denna rapport är den av en agent. Buckland (2005)
definierar en autonom agent som ett system som är placerad i - och är en del av - en miljö som
kan känna av denna miljö och agerar på den över tid. Detta görs i eftersträvan av sin egen
agenda och för att påverka sin uppfattade framtid. Det är denna definition som kommer
användas i rapporten.

2.1 Baileys Ramverk
Bailey (2007) skapade ett ramverk för ett socialt AI system med fokus på realistiskt socialt
beteende. Hon lade stor vikt på emergent beteende där mindre komponenter avgjorde det
övergripande beteendet. De byggstenar som valdes grundades i socialvetenskapen och
ramverket var designat för att vara flexibelt, att vissa delar kunde utelämnas. Med realism
menar Bailey (2007) inte att målet är att uppnå perfekt mänskligt beteende, utan att enbart
det som är nödvändigt för att ge illusionen av att vara verklighetstroget; detta för att bidra till
spelarens inlevelse. Att uppnå mer är alltså överflödigt.
Baileys Ramverk (2007) är i grunden stimulansdrivet. Detta innebär att agenterna får
stimulans från omvärlden – vilket inkluderar händelser såsom en eldsvåda eller handlingar
från andra agenter. Denna stimulans blir sedan bearbetad vilket leder till en förändring i
agentens tillstånd samt kan även resultera i att denne utför en handling. De som skapar
stimulans grupperas abstrakt som aktörsobjekt, och de som tar emot stimulans kallas
reaktörsobjekt.

2

En abstraktion av grundkoncepten bekom mekaniken av ett stimulusresponssystem. Notera att ett reaktörsobjekt även kan vara ett aktörsobjekt om dess
reaktioner leder till att ny stimulans skapas (Bailey, 2007).
Den reaktion en agent har vid stimulans baseras på flera faktorer. Dessa kan vara
känslomässigt tillstånd, personlighet, aktörobjektets personlighet (om aktörobjektet är en
agent) samt agenternas relationsstatus (Bailey, 2007). Notera att ramverket är modulärt,
vilket innebär att dessa faktorer kan uteslutas vid vissa implementationer av ramverket. Det
innebär även att fler faktorer kan förekomma.
Hanteringen av stimulans sker i tre steg (Bailey, 2007). Först filtreras irrelevant stimulans,
stimulans som inte berör denna agent, bort. Den stimulans som döms relevant utvärderas
sedan i nästa steg där man utvärderar typen av stimulans för att ta fram vilka handlingar samt
känslomässiga modifikationer som vore relevant. I det sista steget bestäms det vilken handling
som tas (eller om ingen handling ska tas) samt vilka känslor som ska modifieras. Detta görs
utefter agentens tillstånd (som nuvarande känslotillstånd, karaktärsdrag, relation, etc.).
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Arkitekturen av en psykosocial agent. (Bailey, 2007)
Relationer kan representeras som ett eller två värden mellan (-1.0) - 1.0 mellan två agenter
(Bailey, 2007). Med ett värde så får man en symmetrisk relation mellan agenterna, vilket har
effekten av att de alltid anser lika högt (eller lågt) om varandra. Man kan även använda två
värden för att då representera en asymmetrisk relation. För Baileys implementation användes
en symmetrisk representation. Detta då enbart en enkel prototyp var eftersträvad och alla
nyanser som en asymmetrisk representation medför skulle vara överflödig.
I implementationen förändras relationerna inte över tid (Bailey, 2007). Bailey föreslår att
dessa kan förändras som ett resultat av de handlingar agenterna utför på varandra. En kram
skulle då förslagsvis leda till en förbättrad relation medan slagsmål skulle leda till en
försämrad sådan.
För känslor använde Bailey (2007) Ekmans universella känslor (Ilska, Rädsla, Avsky,
Överraskning, Sorg, Lycka) som en fullständig mängd av känslomässiga tillstånd (Wortman,
Loftus, Weaver & Atkinson, 2000). En agent kan befinna sig i flera känslomässiga tillstånd
(såsom arg och överraskad) samtidigt vilket leder till fler variationer i beteende.

2.2 Boids algoritm
Boids algoritm (Reynolds, 1987) är en algoritm som simulerar flockningsbeteende för
flygande fåglar. För att uppnå detta används 3 enkla regler:
•

Separation – Fågeln försöker styra bort för att undvika att trängas med närliggande
fåglar.

•

Alignment – Fågeln försöker styra mot medelriktningen av lokala flockmedlemmar.

•

Cohesion – Fågeln försöker styra mot medelpositionen av lokala flockmedlemmar.

Boids algoritm har tillämpats på annat än flockar. Det har modifierats för att simulera
exempelvis tidsserier (Schruben & Singham, 2014) och för generering av sociala nätverk (Li &
Lin, 2011).
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Cole (2006) föreslår att Boids algoritm kan tillämpas för att modellera socialt tryck. Med
socialt tryck menar Cole den kraft som påverkar vilka åsikter en individ har, vilket baseras på
åsikterna från andra individer i dess närhet. En kraft kommer från den kollektiva åsikten, ett
uppfattat medelvärde av samtliga individers åsikter. En annan kommer från dem individen
respekterar, en fåtalig skara som den ser upp till. Den sista är en motsatt kraft som kommer
från åsikterna av de individer man har förakt för.
Coles (2006) förslag baserar sig på sociala nätverk. I grunden består detta system av aktörer
vilket generellt sett är individer, men kan även vara objekt som nyhetskällor, en statisk
influenskälla, inkluderas i detta. Dessa aktörer har kopplingar mellan varandra, vilket
motsvarar den relation de har till varandra. De kan vara vänliga såväl som ovänliga eller
obekanta. En grupp av aktörer och deras kopplingar bildar nätverk, ett lös form som visar
vilken grupp aktören tillhör.
För att tillämpa Boids algoritm för socialt tryck definierar Cole (2006) om reglerna för Boids
algoritm till följande:
•

Separation – Personen försöker hålla ett avstånd från idéer som folk de avskyr har.

•

Cohesion – Personen lutar mot idéer av de som de har respekt för.

•

Alignment – Personen ger tilltro till idéer som är delad av många människor. De
bygger en uppfattning om vad ”gruppen” tycker baserad på information från deras
nyhetskällor.

Hädanefter när Boids algoritm nämns hänvisar det till Coles alternativ till Boids algoritm.

2.3 Socialpsykologi
Det finns många sätt man kan beskriva identitet. Augostinos, Walker & Donaghue (2006) gör
distinktionen mellan personlig och social identitet; där personlig identitet rör individen,
såsom att man är lättretlig eller bekymmerslös, samt där social identitet berör de sociala
grupper man tillhör, exempelvis religiös tillhörighet, yrke och hobby. Det är från dessa sociala
grupper man härleder sina värderingar.
Maslows hierarki av behov är en pyramidform med nivåer som visar på individens
prioriteringar (Maslow, 1954). Enbart om lägre nivåer tillfredsställs motiveras individen att
utforska högre nivåer. I grunden ligger fysiologiska behov, såsom tillgång till mat och vatten.
Efter detta kommer säkerhet, finansiellt som fysiskt. När dessa uppnåtts söker individen efter
kärlek och tillhörighet, vilket tar form i vänskapliga, familjära och intima förhållanden. Om
dessa uppnås söker personen efter självkänsla, vilket tar form i respekt från andra såväl som
respekt för sig själv. På toppen finner vi självförverkligande, vilket är önskan att bli allt man
kan bli och göra det mesta av livet.
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Maslows hierarki av behov.
Hofstedte (1984) kritiserar denna rangordning och menar på att kulturella skillnader kan
ändra ordningen av dessa nivåer och kan även byta ut och införa nya. Exempelvis i
kollektivistiska kulturer så skulle faktorer som harmoni och familjärt stöd vara viktiga att
eftersträva. Hofstedte (2001) ger en annan bild av vad som formar en person i en illustrativ
pyramid som visar de tre nivåerna av mänsklig mental programmering. I grunden ligger det
universella, det som (nästan) alla människor delar biologiskt. Skratt och gråt är två exempel
på vad som ligger på den universella nivån. I mitten av denna pyramid finner vi den kollektiva
nivån. Det är här grupptillhörigheter spelar in; såsom nationell eller religiös tillhörighet. På
toppen av pyramiden finner vi det individuella, det som gör oss unika. Hofstedte påpekar att
det är svårt att dra en linje mellan det individuella och kollektiva, och Augostinos, Walker &
Donaghue (2006) ifrågasätter ifall det individuella existerar överhuvudtaget.
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Hofstedtes pyramid
I grupper är gruppsammanhållning den grad enighet som gruppen påvisar (Vohs, 2007). Det
finns två former av sammanhållning. En berör så kallad social sammanhållning; där
vänskapliga band, omtanke eller personligt tycke påvisar detta. Den andra kallas
uppgiftsorienterad sammanhållning; där gruppen är enad mot ett gemensamt mål. Social
sammanhållning förbättras genom ökat tycke, vilket kan uppnås med en ökad likhet mellan
medlemmar, och attraktion mellan gruppens medlemmar. Uppgiftsorienterad
sammanhållning förbättras genom att se till att samma mål är eftersökta av samtliga
medlemmar.

2.4 Exempel på AI i spel
En viktig skillnad mellan akademiskt AI och spel AI är att prestandakravet i spel är betydligt
högre (Buckland, 2005). Detta är för att spel förväntas köras i realtid och lång väntetid leder
till dålig spelarupplevelse. Buckland menar även att riktig intelligens inte nödvändigtvis är
någonting att eftersträva, utan enbart illusionen av intelligens är nödvändig. Sociala AI
agenter är i fokus för denna rapport så kommer ett antal spel undersökas.
I Sid Meier’s Civilization 5 (Firaxis, 2010) representeras relationen från en ledare av en nation
till en annan linjärt och numeriskt. Faktorer som påverkar denna relation inkluderar:
Ambitioner (om du byggt underverk eller har städer som de vill ha har det en negativ inverkan
på relationen), tidigare interaktioner (drabbningar, handel, gåvor), praktiska fördelar
(handelsrutter, militär styrka hos båda parter, delad ideologi), och interaktioner med andra
(har någon part fört mycket krig). Det är värt at notera att ledarna kan vara förrädisk i detta
avseende och kan agera vänligt trots att de i själva verket avskyr den andra ledaren. Denna
form av relation är högst pragmatisk, formell och reflekterar inte alls vad de tycker om
varandra som person.
I Mount & Blade Warband (Paradox, 2010) representeras även där relationen mellan två
individer linjärt och numeriskt och går från -100 – 100. Faktorerna som spelar in här är:
Tidigare interaktioner (har du attackerat dem/deras gods, vad du gjorde om du tillfångatog
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dem), Interaktioner med vänner (har du attackerat agenter de har god relation med),
Interaktioner (har du vunnit strider mot deras fiender). Här är relationen mer personlig, men
är baserad till stor grad på fysiska tillgångar och praktiska fördelar.
The Sims (Maxis, 2000) representerar relationer likt Mount & Blade Warband (Paradox,
2010). Den markanta skillnaden är vad som driver relationsförändringarna. I detta spel
påverkas relationer främst av interaktioner med andra simmar, men relationerna graviterar
även konstant mot ett neutralt läge. Interaktioner mellan simmar är en följd av ett fysiologiskt
behov av umgänge. Att ha delade intressen och åsikter leder till att en positiv relation byggs
upp, medan meningsskiljaktigheter (exempelvis olika ståndpunkter på en polariserande åsikt)
leder till negativa relationer. Isbister (2006) nämner ett populärt fenomen där spelare skapade
historier med sina Simmar i formen av en fotodagbok. Detta visar på den illusionen av
intelligens som Buckland (2005) talar om, vilket ger spelare inlevelse.

2.5 Liknande arbeten
Katchabaw & You (2010) fortsatte arbeta på Baileys ramverk, där de skapade ett verktyg för
att konfigurera ramverket och skapa karaktärer. Med detta gjordes ramverket tillgängligt för
utvecklare som saknar programmeringsbakgrund.
The Sims (Maxis, 2000), det mest säljande exemplet på spel med socialt AI (Walker, 2002),
har även utvecklats och befinner sig nu på sin fjärde version. Komplexiteten av det sociala
systemet är högre än originalet, och många framsteg har gjorts med den grafiska
representationen (SimsWiki, 2016).
Utöver detta finns inte mycket att finna som rör emergent beteende hos sociala agenter. Bailey
(2007) medger att det är svårt att finna arbeten inom detta område. Detta till stor del på grund
av att spelskapare ogärna vill gå ut med information hur deras system fungerar.
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3 Problemformulering
Detta arbete syftar på att bygga ut Baileys (2007) ramverk för att stödja dynamiska relationer,
dvs. att de förändras över tid. Bailey föreslår att detta kan utföras genom att agenternas
handlingar leder till relationsförändringar. En komplimang skulle då tolkas som en positiv
stimulans och skulle leda till en förbättrad relation. Detta tillvägagångssätt existerar redan i
spel som exempelvis The Sims (Maxis, 2000), Civilization V (Firaxis, 2010) samt Mount &
Blade (Paradox, 2010).
Om man gjorde detta tillägg till ramverket, och möjliggjorde så att handlingar leder till
relationsförändringar, så skulle ramverket anses ha dynamiska relationer. Med inspiration
från Vohs (2007) observationer, där agenterna dras mot varandra baserat på deras
individuella värderingar, skulle detta sätt för agenter att påverka sina relationer baserat på
denna princip leda till en naturlig relationsutveckling.
Problemet är dock att relationsförändringar enbart sker mellan de två interagerande
agenterna. Detta innebär att agenterna enbart bildar vänliga relationer med agenter de
personligen gillar, vilket inte är fullt så människor i verkligheten fungerar. Om man ser en
samling agenter som en grupp så skulle dessa meningsskiljaktigheter leda till en försämrad
gruppsammanhållning (Vohs, 2007).
Som Hofstedte (2001) beskriver så kan man säga att detta tillägg till Baileys ramverk
representerar det den individuella aspekten, men den tar ej hänsyn till det kollektiva.
Agenterna bör vara förmögna att komma underfund med sina olikheter och samsas för
gruppens bästa. Detta kollektivistiska beteende bör verka för att förbättra
gruppsammanhållningen. En grupp definieras i detta fall på det sätt som Bailey (2007) gör i
sitt ramverk, där positiva relationer visar vilken grupp en agent tillhör.
Att införa denna kollektiva aspekt kan utföras genom att använda den tillämpning av Boids
algoritm som Cole (2006) beskriver. Man skulle kunna se relationstillståndet mellan två
agenter som en åsikt de båda besitter om varandra, och sedan låta algoritmen påverka denna
åsikt. Detta skulle leda till den förbättrade gruppsammanhållningen som eftertraktas, men
den kan även ha sidoeffekten av att medlemmar i gruppen fryses ut.
Detta leder till frågeställningen: Hur påverkar tillägget av Boids algoritm
gruppsammanhållningen hos AI-agenter i social simulering baserad på Baileys ramverk
med tillägget av dynamiska relationer genom handlingar vid varierande antal agenter,
positiva relationer & åsikter?
Hypotesen är att implementationen med Boids algoritm (Reynolds, 25-34) kommer leda till
en längre gruppsammanhållning i de flesta fallen, och kommer vara särskilt verkningsfull i fall
där agenter har extremt positiva eller negativa relationer till andra agenter. Detta kan härledas
från att den kraft som påverkar agenters åsiktsförändringar är baserat på skillnaden i åsikter.
Som Bailey (2007) nämnt finns lite relevant forskning i det här området. Detta kan ha att göra
med att denna typ av AI är enbart menad för spel, och eftersom spelforskning fortfarande är
ett relativt nytt forskningsområde är det kanske inte konstigt att forskning inom detta är
knapphändig. Trots att det var nästan 10 år sen har dock lite ny forskning inom området gjorts.
Det man kan anse som närmast likt forskning är inom artificiellt liv, som Boids (Reynolds, 25-
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34) algoritm hör till, samt forskning om sociala nätverk, där man finner arbete gjort av
exempelvis Li & Lin (2011).

3.1 Metodbeskrivning
Eftersom Baileys ramverk är modulärt så måste den bas vi baserat vår utbyggnad att
specificeras. Med ett fokus på ett minimalt grundsystem för att möjliggöra tydligare resultat
har ramverket implementeras med ett parallellt system för relationer. Känslor och
personlighet har att ignoreras för detta arbete då att undersöka deras potentiella inverkan på
relationsförändringar vore ett arbete i sig.
Denna implementation av ramverket har även bestått av ett åsiktssystem; där agenterna har
en åsikt varav ett värde mellan -1.0 och 1.0 visar vad de anser om ämnet. Agenternas
handlingar bestod av att diskutera detta ämne. Denna diskussion kommer att leda till en
relationsförändring beroende på den skillnad de har i åsikten. Med detta simulerades den
tendens inom grupper att olikheter leder till splittring.
Med detta som grund har ytterligare en version av denna implementation skapas som
implementerar Boids algoritm (Cole, 2006). Med detta kommer relationen ständigt påverkas
av en kraft som drar relationsvärdet mot en punkt baserad på alignment, cohesion &
avoidance.
Med experiment kommer denna frågeställning besvaras. Två implementationer har skapas,
en med Boids algoritm (Reynolds, 1987) och en utan. Testfallen bestod av att ett antal agenter
simuleras, där agenterna har slumpade positiva relationer till varandra samt varje agent har
ett slumpmässigt åsiktsvärde. Under simulationen så har båda versionerna av ramverket
exekveras parallellt. Detta var möjligt eftersom implementationerna i dessa fallen ej påverkar
någonting utanför ramverket såsom agenternas rörelsemönster, och det gjordes för att få så
jämförbara resultat som möjligt. Agenternas relationsstartvärden har loggats och deras
förändring av relation sparades periodiskt.
Genom denna metod har en kvantitativ undersökning gjorts, där relationsförändringarna
mellan agenterna jämfördes mellan körningar. Denna jämförelse kunde gjorts på flera sätt.
Dels hade man kunnat jämföra simulationer med samma antal agenter fast med olika
startrelationsvärden samt åsiktsvärden, vilket hade kunnat ge insikt i vilken roll dessa två
värden spelar i simulationen. Dels hade man kunnat även jämföra simulationer med olika
antal agenter men med liknande åsiktsvärden och startrelationsvärden. Detta skulle ge insikt
i simulationens skalbarhet.
På grund av det genererade resultatet för en körnings natur var det ej möjligt att göra en enkel
gruppsammanställning på så sätt man skulle kunna göra med en utvärdering av exempelvis
exekveringstid. Därför behövdes resultatet utvärderas efter fallbasis, vilket begränsade
mängden data som kunde bearbetas till en handfull snarare än det mer traditionella tusen- till
tiotusen-talen. Detta blev problematiskt då simulationens slumpartade natur kan leda till att
mer sällsynta fall ej upptäcks bland testkörningarna.
Med resultaten från testfallen kunde vi se hur relationsförändringarna skilje sig mellan de två
implementationerna, och man kunde även dra slutsatser efter ett flertal körningar vilka
startvärden & situationer som algoritmen är har som mest påverkan under.
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4 Utförande
I detta arbete kommer en mängd agenter inom en värld simuleras. Dessa agenter kommer att
vandra runt inom en värld, och vid kontakt med andra agenter kommer de interagera med
varandra. Vid interaktion kommer två system som körs parallellt bestämma vilken
relationsförändring som sker. De två systemen har sina egna versioner av relationskopplingar
mellan agenter då de ej ska samverka. Skillnaden mellan dessa två system är att den ena
kommer använda en individualistisk relationsförändringsberäkning, medan den andra även
kommer tillämpa en kollektivistisk beräkning.

4.1 Relationssystem
Relationer mellan agenter i båda system kommer att representeras med ett flyttal från -1 till
1. Negativa värden representerar negativa relationer och vice versa, och högre värden är mer
extrema än låga. Denna relationskoppling kommer att vara parallell, vilket innebär att de kan
ha olika uppfattningar av varandra.
Det första relationssystemet, som vi kallar individsystemet, har som syfte att reflektera den
individualistiska aspekten av relationsförändringar. Detta görs genom den åsikt som tidigare
nämnts i problemformuleringen. Denna åsikt kommer vara ett värde från -1 till 1 och
relationsförändringen mellan agenter kommer att baseras på skillnaden i detta värde hos
respektive agent. På detta vis reflekteras individens önskan att omges av likasinnade. Man kan
representera denna förändring matematiskt enligt följande formel:
𝑎(𝑜1 , 𝑜2 ) = 1 − |𝑜1 −𝑜2 |
Detta ger en linjär förändring från -1 till 1. Denna ekvation fångar den individualistiska
relationsförändringen, men den reser många frågor. Vid vilken åsiktsskillnad slår
relationsförändringen över? Hur växer relationsförändringen med avseende på åsikt skillnad?
Med detta i åtanke kan man ej säga att denna ekvation fullständigt korrekt modellerar
individualistiska relationsförändringar, men den är nära nog att användas i detta fall som en
approximation till en sådan ekvation.
Se Appendix A - för psuedokod för en individualistisk relationsförändring.
Det andra relationssystemet, kollektivsystemet, är en utbyggnad av individsystemet, och har
som syfte att även reflektera den kollektivistiska aspekten av relationsförändringar. Till detta
kommer Coles förslag av Boids algoritm (Cole, 2006) tillämpas. För denna algoritm måste
reglerna för separation, cohesion och alignment uppfyllas. Dessa tre regler summeras som en
kraft som påverkar agentens relationer. Denna kraft kommer konstant påverka under tid,
vilket skiljer sig från den första formeln som enbart påverkar vid interaktion.
Matematiskt kan relation ses som ett föremål i en mängd. I denna mängd finns alla relationer
mellan agenter, och eftersom relationsvärdena är parallella finns både en relation från 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑎
till 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑏 och från 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑏 till 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑎 . Då kan kraften som påverkar en given relation
beskrivas med följande funktioner:
𝑓𝑎𝑣𝑔 (𝑟, 𝑅) =
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∑𝑖 ∈𝑅 𝑖
|𝑅|

𝑓𝑡𝑜𝑡 (𝑟, 𝑅)
= 𝑓𝑎𝑣𝑔 (𝑟, {𝑥|𝑥 ∈ 𝑅, 𝑥 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚å𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑟, 𝑥 ä𝑟 𝑒𝑗 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑟}
+ 𝑓𝑎𝑣𝑔 (𝑟, {𝑥|𝑥 ∈ 𝑅, 𝑥 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚å𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑟, 𝑥 ä𝑟 𝑒𝑗 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑟, 𝑥 > 0}
− 𝑓𝑎𝑣𝑔 (𝑟, {𝑥|𝑥 ∈ 𝑅, 𝑥 ℎ𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑚å𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑟, 𝑥 ä𝑟 𝑒𝑗 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑟, 𝑥 < 0}
Med funktionen 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 beräknas kraften som påverkar den givna relationen. En fråga man kan
ställa sig är huruvida relationen i fråga ska vara en del av delmängden. Att exkludera den från
delmängden ger inverkan att det alla andra i gruppens åsikt som driver förändringen. Att
tillåta relationen i delmängden skulle leda till att förändringar blir mindre kraftiga i mindre
grupper då kraften alltid dras till en viss mån mot ursprungsvärdet.
Med denna funktion kan man även påvisa nödvändigheten av parallella relationer eftersom
kraften varierar beroende på vilken agent som relationen härstammar ifrån. Det hade varit
möjligt att applicera funktionen på symmetriska relationer om man låter den verka två gånger
per relation. Denna brist av ägarskap av relationer leder dock i så fall till att det ej längre är
agenternas åsikter som förändras.
Se Appendix B - för psuedokod för en kollektivistisk relationsförändring.

4.2 Implementation
Lösningen implementerades i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2016). Huvudsakligen
användes den för utritning, men annan funktionalitet kom till att utnyttjas vid behov. För att
undvika att lösningen blev för sammanvävd med motorn, och därmed blir svår att replikera i
andra miljöer, separerades det kollektivistiska samt det individualistiska systemet i bästa mån
möjligt från den kod som driver simulationen.
Med testmiljön kommer man kunna bestämma antalet agenter som skapas vid varje körning.
Samtliga agenter som skapas kommer ha en slumpmässig positiv relation med varandra då
vill vill utföra test på en ursprungligen sammanhållen grupp. Även varje agents åsikt kommer
slump genereras.
Grafiskt representerades agenterna som blåa färgade cirklar, där färgstyrkan är beroende på
agentens åsikt. Värdet 1.0 ger en klar blå färg medan -1.0 ger en svart färg. Agenternas
kopplingar ritas också ut, där kopplingen växlar från rött till grönt, beroende på
relationsvärde. På detta sätt kan man i realtid överse relationsförändringar, och man för en
klar bild om relationerna för varje agent.
Till en början tillämpade implementationen symmetriska relationer. Detta gjorde att Unitys
inbyggda kollisionssystem ej kunde användas för agenternas interaktion då det skulle
innebära att två förändringar sker på samma relation per interaktion. Detta ledde till att ett
separat kollisionsdetekteringssystem skapades för just detta ändamål. I efterhand ersattes
relationerna till parallella relationer vilket gjorde det nya kollisionssystemet redundant.
Ursprungligen skedde den kollektivistiska relationsförändringen också vid interaktion.
Tanken var då att agenten skulle ändra åsikt om alla andra agenter baserad på vad agenten
den interagerade med tycker om de andra samt vad agenten tycker om agenten den interagerar
med. Denna lösning, om än intressant, visade sig inte vara baserad på Coles förslag i en
acceptabel utsträckning.
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Vid implementation kom insikten att relationsförändringen kan vara för aggressiv för de båda
systemen vid vissa scenarion. Exempelvis så kan relationsförändringen för det
individualistiska systemet vara så mycket som 2, vilket blir ett direkt hopp till en relation av
antingen -1 eller 1. Därför har den deltavariabel introducerats som minskar denna kraft med
en faktor. Faktorn denna implementation fastställde som tillräcklig var 0.2 för både det
kollektiva samt det individuella systemen. En annan viktig aspekt av relationsförändring som
inte nämndes i designen är gränsvärden för relationer. Enligt design kan relationen förändras
bortom -1 & 1. I implementationen har relationsvärdet begränsats så det ej överstiger dessa
värden.

4.2.1 Generering av data
Med tanke på att det är relationsförändring över tid som är intressant i detta arbete behöver
denna information lagras. För att uppnå detta kommer simulationen spara all relationsdata
två gånger i sekunden. Efter 60 sekunder så skrivs dessa data till en csv fil, vilket sedan kan
importeras i ett kalkylblad och användas för att skapa diagram.
Time

Agent 0 (1.0) – Agent 1 (0.3)

Agent 0 (1.0) – Agent 2 (0.3)

…

0

0.9

0.4

…

0.5

0.7

0.6

…

…

…

…

…

Exempeltabell för genererad data
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5 Utvärdering
I detta kapitel finns de resultat som mätts under ett antal körningar med den testmiljö som
skapats. För varje test har ett bestämt antal agenter simuleras, och test med detta antal har
körts 5 gånger. De mest utmärkande resultaten har presenteras i rapporten, d.v.s. snarlika
resultat hart att ignorerats.

Individsystem - Exempel

Kollektivsystem - Exempel

1

1

0.5

0.5

0

0

-0.5

-0.5

-1

-1
Agent 2 (0.67)-Agent 1 (0.83)

Agent 2 (0.67)-Agent 1 (0.83)

Agent 2 (0.67)-Agent 0 (-0.40)

Agent 2 (0.67)-Agent 0 (-0.40)

Agent 1 (0.83)-Agent 2 (0.67)

Agent 1 (0.83)-Agent 2 (0.67)

Agent 1 (0.83)-Agent 0 (-0.40)

Agent 1 (0.83)-Agent 0 (-0.40)

Agent 0 (-0.40)-Agent 2 (0.67)

Agent 0 (-0.40)-Agent 2 (0.67)

Agent 0 (-0.40)-Agent 1 (0.83)

Agent 0 (-0.40)-Agent 1 (0.83)

Exempelrepresentation av data

5.1 Testdata
I körningen illustrerad i 15Figur 7 finner vi tre agenter där två befinner sig på olika motpoler,
och en som har ett förhållandevis moderat ställningstagande. Som man kan se i diagrammet
så leder enbart en interaktion mellan Agent 0 & Agent 1 till en negativ relationsförändring. I
denna simulation är interaktionen mellan den moderata Agent 2 och de andra agenterna
tillräckligt för att relationen mellan Agent 0 & Agent 1 förblir positiv i kollektivsystemet, och
gruppsammanhållningen i denna simulation kan därmed anses lyckad.

14

Individsystem: 3 Agenter

Kollektivsystem: 3 Agenter

1

1

0.5

0.5

0

0

-0.5

-0.5

-1

-1
Agent 2 (0.12)-Agent 1 (0.68)

Agent 2 (0.12)-Agent 1 (0.68)

Agent 2 (0.12)-Agent 0 (-0.42)

Agent 2 (0.12)-Agent 0 (-0.42)

Agent 1 (0.68)-Agent 2 (0.12)

Agent 1 (0.68)-Agent 2 (0.12)

Agent 1 (0.68)-Agent 0 (-0.42)

Agent 1 (0.68)-Agent 0 (-0.42)

Agent 0 (-0.42)-Agent 2 (0.12)

Agent 0 (-0.42)-Agent 2 (0.12)

Agent 0 (-0.42)-Agent 1 (0.68)

Agent 0 (-0.42)-Agent 1 (0.68)

Den gode, den onde & den neutrala
I Fel! Hittar inte referenskälla. ser vi tre agenter, varav Agent 0 befinner sin på den
positiva extrempolen, och Agent 1 & 2 befinner sig på den negativa extrempolen. Med
individsystemet kan man se att enbart Agent 1 & Agent 2 förblir vänliga. I det kollektiva
systemet bildar Agent 1 & Agent 2 en negativ relation mot Agent 0 samtidigt som Agent 0
bildar en kraftigt positiv relation med Agent 1 & Agent 2. I denna simulation hålls ej gruppen
samman.

Individsystem: 3 Agenter

Kollektivsystem: 3 Agenter

1

1

0.5

0.5

0

0

-0.5

-0.5

-1

-1
Agent 2 (-0.88)-Agent 1 (-0.93)

Agent 2 (-0.88)-Agent 1 (-0.93)

Agent 2 (-0.88)-Agent 0 (0.65)

Agent 2 (-0.88)-Agent 0 (0.65)

Agent 1 (-0.93)-Agent 2 (-0.88)

Agent 1 (-0.93)-Agent 2 (-0.88)

Agent 1 (-0.93)-Agent 0 (0.65)

Agent 1 (-0.93)-Agent 0 (0.65)

Agent 0 (0.65)-Agent 2 (-0.88)

Agent 0 (0.65)-Agent 2 (-0.88)

Agent 0 (0.65)-Agent 1 (-0.93)

Agent 0 (0.65)-Agent 1 (-0.93)

Två mot en
Figur 9 visar händelseförloppet av en simulation av 5 Agenter; där två agenter befinner sig på
var sin extrempol, två mindre extrema agenter, och en något moderat agent. Denna körning
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representerar ett värsta utfall, där en stor andel av populationen är extremt polariserade.
Notera att det i detta utfall tar längre tid för gruppen att falla samman för det kollektiva
systemet jämfört med det individuella.

Individsystem: 5 Agenter

1

1

Kollektivsystem: 5 Agenter

0.5

0.5

0

0
-0.5

-0.5

-1

-1
Agent 4 (-0.59)-Agent 3 (0.97)
Agent 4 (-0.59)-Agent 2 (-0.99)
Agent 4 (-0.59)-Agent 1 (0.73)
Agent 4 (-0.59)-Agent 0 (0.14)
Agent 3 (0.97)-Agent 4 (-0.59)
Agent 3 (0.97)-Agent 2 (-0.99)
Agent 3 (0.97)-Agent 1 (0.73)
Agent 3 (0.97)-Agent 0 (0.14)
Agent 2 (-0.99)-Agent 4 (-0.59)
Agent 2 (-0.99)-Agent 3 (0.97)
Agent 2 (-0.99)-Agent 1 (0.73)
Agent 2 (-0.99)-Agent 0 (0.14)
Agent 1 (0.73)-Agent 4 (-0.59)
Agent 1 (0.73)-Agent 3 (0.97)
Agent 1 (0.73)-Agent 2 (-0.99)
Agent 1 (0.73)-Agent 0 (0.14)
Agent 0 (0.14)-Agent 4 (-0.59)
Agent 0 (0.14)-Agent 3 (0.97)
Agent 0 (0.14)-Agent 2 (-0.99)
Agent 0 (0.14)-Agent 1 (0.73)

Agent 4 (-0.59)-Agent 3 (0.97)
Agent 4 (-0.59)-Agent 2 (-0.99)
Agent 4 (-0.59)-Agent 1 (0.73)
Agent 4 (-0.59)-Agent 0 (0.14)
Agent 3 (0.97)-Agent 4 (-0.59)
Agent 3 (0.97)-Agent 2 (-0.99)
Agent 3 (0.97)-Agent 1 (0.73)
Agent 3 (0.97)-Agent 0 (0.14)
Agent 2 (-0.99)-Agent 4 (-0.59)
Agent 2 (-0.99)-Agent 3 (0.97)
Agent 2 (-0.99)-Agent 1 (0.73)
Agent 2 (-0.99)-Agent 0 (0.14)
Agent 1 (0.73)-Agent 4 (-0.59)
Agent 1 (0.73)-Agent 3 (0.97)
Agent 1 (0.73)-Agent 2 (-0.99)
Agent 1 (0.73)-Agent 0 (0.14)
Agent 0 (0.14)-Agent 4 (-0.59)
Agent 0 (0.14)-Agent 3 (0.97)
Agent 0 (0.14)-Agent 2 (-0.99)
Agent 0 (0.14)-Agent 1 (0.73)

Vågmästaren

Grafisk representation för simulation tillhörande Figur 9. Samtliga
kopplingar till de två svarta agenterna är negativa (röda), medan kopplingarna till de
blåa agenterna är alla positiva (gröna)
I Figur 11 ser vi en simulation med 5 agenter med lyckad gruppsammanhållning. Om man
observerar åsiktsfördelningen i Figur 12 kan man se att det enbart finns en kraftigt avvikande
agent i gruppen. På grund av att agenten ej är för polariserad samt genom den mer moderata
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agentens existens gör att den stannar i gruppen under simulationen. Dock visar trenden att
den – om än långsamt – är på väg att falla till en negativ relation.

Individsystem: 5 Agenter

1

1

Kollektivsystem: 5 Agenter

0.5

0.5

0

0

-0.5

-0.5

-1

-1

Agent 4 (0.55)-Agent 3 (-0.80)
Agent 4 (0.55)-Agent 2 (-0.67)
Agent 4 (0.55)-Agent 1 (0.19)
Agent 4 (0.55)-Agent 0 (-0.95)
Agent 3 (-0.80)-Agent 4 (0.55)
Agent 3 (-0.80)-Agent 2 (-0.67)
Agent 3 (-0.80)-Agent 1 (0.19)
Agent 3 (-0.80)-Agent 0 (-0.95)
Agent 2 (-0.67)-Agent 4 (0.55)
Agent 2 (-0.67)-Agent 3 (-0.80)
Agent 2 (-0.67)-Agent 1 (0.19)
Agent 2 (-0.67)-Agent 0 (-0.95)
Agent 1 (0.19)-Agent 4 (0.55)
Agent 1 (0.19)-Agent 3 (-0.80)
Agent 1 (0.19)-Agent 2 (-0.67)
Agent 1 (0.19)-Agent 0 (-0.95)
Agent 0 (-0.95)-Agent 4 (0.55)
Agent 0 (-0.95)-Agent 3 (-0.80)
Agent 0 (-0.95)-Agent 2 (-0.67)
Agent 0 (-0.95)-Agent 1 (0.19)

Agent 4 (0.55)-Agent 3 (-0.80)
Agent 4 (0.55)-Agent 2 (-0.67)
Agent 4 (0.55)-Agent 1 (0.19)
Agent 4 (0.55)-Agent 0 (-0.95)
Agent 3 (-0.80)-Agent 4 (0.55)
Agent 3 (-0.80)-Agent 2 (-0.67)
Agent 3 (-0.80)-Agent 1 (0.19)
Agent 3 (-0.80)-Agent 0 (-0.95)
Agent 2 (-0.67)-Agent 4 (0.55)
Agent 2 (-0.67)-Agent 3 (-0.80)
Agent 2 (-0.67)-Agent 1 (0.19)
Agent 2 (-0.67)-Agent 0 (-0.95)
Agent 1 (0.19)-Agent 4 (0.55)
Agent 1 (0.19)-Agent 3 (-0.80)
Agent 1 (0.19)-Agent 2 (-0.67)
Agent 1 (0.19)-Agent 0 (-0.95)
Agent 0 (-0.95)-Agent 4 (0.55)
Agent 0 (-0.95)-Agent 3 (-0.80)
Agent 0 (-0.95)-Agent 2 (-0.67)
Agent 0 (-0.95)-Agent 1 (0.19)

Ett inte riktigt svart får

Åsiktsfördelning för simulation tillhörande Figur 11
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Figur 13 visar händelseförloppet vid en simulation av 15 agenter. Om man observerar linjen
för relationen från Agent 3 till Agent 5 (den röda linjen i botten) kan man se att den
individualistiska relationsförändringen är kraftigt negativ, men effekten denna förändring har
på den kollektiva relationen är betydligt mindre.

Individsystem: 15 Agenter

Kollektivsystem: 15 Agenter

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

0

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

-0.6

-0.6

-0.8

-0.8

-1

-1

En salig skara

5.2 Slutsatser
I det individualistiska systemet kan gruppsammanhållningen bibehållas enbart om alla
interaktioner mellan agenter leder till en positiv förändring. Detta innebär att skillnaden i
åsiktsvärden för de mest polariserade agenterna aldrig får överstiga 1. Det kollektiva systemet
har förmågan att bibehålla gruppsammanhållningen, men som tester fastställt är detta inte ett
garanterat utfall. I förhållande till det individualistiska beteendet blir systemet underminerad
av interaktioner mellan starkt polariserade agenter, och nyckeln för att undvika en splittrad
grupp ligger i en stor andel moderata agenter.
Eftersom, i det kollektivistiska systemet, alla relationer mot en given agent dras mot en
gemensam punkt leder detta till flera beteenden. Dels kan en agents förakt för en annan
översköljas av andra agenters positiva relation till denna, vilket i sin tur har inverkan av att
individens åsiktsförändring istället leder till en mindre kollektiv åsiktsförändring. Vid för
mycket negativ påverkan på relationen till en given agent sker, leder detta till att samtliga
agenter bildar en negativ relation till denne. Agenten i fråga bibehåller dock fortfarande sin
relation till de andra agenterna, vilket resulterar i ett slags utfrysningsbeteende. Figur 10
illustrerar detta beteende.
Ur effektivitetssynpunkt är denna implementation av det kollektiva systemet inte skalbart, där
simulering av 15 agenter var märkbart påfrestande på systemet. Eftersom exekveringstid inte
ligger i fokus för detta arbete har detta inte undersökts vidare, men det kan förklaras genom
att man måste ta hänsyn till samtliga relationskopplingar som går till en given agent för varje
relationsförändring.
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6 Avslutande diskussion
6.1 Sammanfattning
Detta arbete syftade på att undersöka det kollektivistiska systemet som skapats efter Coles
förslag. Det har undersökts parallellt med ett individualistiskt system för att undersöka dess
inverkan på gruppsammanhållning. Implementationen har gjorts i spelmotorn Unity 5.
Implementatonen testkördes totalt 15 gånger, där 5 körningar bestod av 3, 5, respektive 15
agenter, där relationerna mellan agenterna samt agenternas åsikt slumpades för varje
körning. Relationsförändringarna mellan agenterna loggades för att ge en överblick hur de
förändrades över tid. Det individualistiska systemet visade sig inkapabel till en lyckad
gruppsammanhållning förutom i sällsynta fall. Det kollektiva systemet var i regel förmöget att
bibehålla gruppsammanhållningen, dock var detta inte ett garanterat utfall.
Som hypotiserat klarar det kollektiva systemet av att bibehålla gruppsammanhållningen i fler
fall än det individualistiska. Även i fall där även detta system inte lyckas bevaras
sammanhållningen längre än för det individualistiska systemet. Det går även att argumentera
för att det kollektiva systemet är mer verkningsfull för agenter med extrema relationer, men
enbart ur avseendet att det ger ett högre tag att falla från.

6.2 Diskussion
Baileys ramverk har som fördel att agenternas beteende är emergent. Med detta kan mer
beteenden uppdagas utan att de explicit definieras av design. Föränderliga relationer lägger
till ny dynamik till ramverket då agenterna kommer förändra förhållningssätt till varandra
över tid. Detta gör att världen spelaren utforskar kan upplevas som ständigt föränderlig. Med
det kollektivistiska systemet kan grupper av agenter gemensamt identifiera medlemmar som
är ett hot, och de kan överse mindre meningsskiljaktigheter.
Är det kollektiva systemet en korrekt representation av mänskligt beteende? Ur en
socialvetenskaplig synpunkt kan man säga att det individualistiska beteendet efterliknas med
tanke på att individer dras mot lika individer. Dock finns det inget som bekräftar varken
mängden relationen ska förändras eller förhållandet mellan meningsskiljaktighet och
relationsförändring. Samma slutsatser går att ta om det kollektiva beteendet, men även där
blir det svårt att avgöra hur mycket relationen ska förändras. Ett anmärkningsvärt scenario
blir dock när en gruppmedlem blir utesluten, då agenten bibehåller sin positiva relation till de
andra samtidigt som den är kollektivt utfryst.
Valet av algoritm för det kollektiva systemet gjordes med socialpsykologin som grund. Som
Hofstedte påpekade så är ett mer kollektivistiskt beteende viktigt särskilt i östasiatiska
kulturer. Med detta kan vi bättre simulera en större mångfald av kulturer och samhällen. Det
bör påpekas att denna tolkning är enkelspårig då detta system enbart är en approximation av
en sådan kultur. Man kan alltså inte använda systemet eller testresultaten från denna studie
för att komma till någon slutsats om kulturen som försöks efterliknas.
Samhällsnyttan av detta system skulle potentiellt vara som en del av en interaktiv social miljö
där användaren tar del av sociala interaktioner. Detta skulle kunna användas som ett
pedagogiskt verktyg i undervisningssyfte.
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6.3 Framtida arbete
Till framtida arbete lämnas optimering av systemet. På grund av antalet kopplingar mellan
agenterna krävde det kollektiva systemet en avsevärd beräkningstid då relationskopplingarna ger en
komplexitet på O(𝑛2 ). Detta är dock ett resultat av att ingen hänsyn tagits till systemets effektivitet,
och både Boid & Cole ger förslag hur detta kan optimeras. En aspekt av detta är att begränsa
influensarean av systemet så pass att agenten enbart blir påverkad av några få andra agenter, vilket
är en lösning mer sann till Coles förslag.
I framtiden bör alternativ undersökas för att lösa den relationsdissonans som uppstår när en
gruppmedlem blir utesluten. Att vid interaktion ta i beräkning skillnaden i relation vore möjligtvis
önskvärt, eller att den parallella relationen graviterar mot en gemensam mittpunkt vore två lösningar
på detta som skulle kunna undersökas.
Systemet skulle kunna integreras ytterligare med Baileys ramverk. Exempelvis kan
relationsförändringen vara påverkad av personlighetsdrag, där mer dominanta agenter blir
mindre påverkade än de mindre dominanta. Känslotillstånd skulle även kunna vara en faktor
i förändring, där en arg person är mer benägen till kraftiga negativa förändringar etc.
Man skulle även kunna undersöka hur systemet skulle kunna formas för att passa en explicit
agentgruppering snarare än en implicit sådan. Exempelvis om en agent skulle vara en del av
en familj, en skolklass samt en klubb samtidigt, hur skulle systemet fungera då?
I detta arbete användes enbart en åsikt. Det kan även vara värt att undersöka hur systemet
beter sig när en mängd av åsikter samspelar. Detta särskilt i avseende med att jämföra
frekvensen av extremt polariserade agenter. Kan det vara så att en stor mängd åsikter leder
till ett naturligt moderat ställningstagande?
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Appendix A - Psuedokod för beräkning av
individualistisk relationsförändring
function onInteract(a, b) {
agreement = (1 – abs(a.opinion – b.opinion))*iDeltaMod
subset({𝑟𝑒𝑙|𝑟𝑒𝑙 ∈ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑟𝑒𝑙. 𝑓𝑟𝑜𝑚 == 𝑎, 𝑟𝑒𝑙. 𝑡𝑜 == 𝑏})[0].value += agreement
subset({𝑟𝑒𝑙|𝑟𝑒𝑙 ∈ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑟𝑒𝑙. 𝑓𝑟𝑜𝑚 == 𝑏, 𝑟𝑒𝑙. 𝑡𝑜 == 𝑎})[0].value += agreement
}
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Appendix B - Psuedokod för beräkning av
kollektivistisk relationsförändring
function update() {
for each(relation in relations) {
agent = relation.from
agentRelations = subset({𝑟𝑒𝑙|𝑟𝑒𝑙 ∈ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑟𝑒𝑙. 𝑓𝑟𝑜𝑚 == 𝑎})
force = calculteAverage(agentRelations) – 3 * relation.value
relation.value = relation.value + force * deltaTime * kDeltaMod
}
}
function calculateAverage(agentRelations) {
average = likedAverage = nLiked = dislikedAverage = nDisliked = 0
for each(agentRelation in agentRelations) {
average += agentRelation.value
relVal = subset(
{𝑟𝑒𝑙|𝑟𝑒𝑙 ∈ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑟𝑒𝑙. 𝑓𝑟𝑜𝑚 == 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡, 𝑟𝑒𝑙. 𝑡𝑜 == 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑎}
)[0].value
if(relVal > 0) {
likedAverage += agentRelation.value
nLiked++
} else {
dislikedAverage += agentRelation.value
nDisliked++
}
}
average = agentRelations.size
likedAverage = likedAverage / nLiked
dislikedAverage = dislikedAverage / nDisliked
return average + likedAverage – dislikedAverage
}
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