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ABSTRACT 

Within the Swedish Defence Research Agency and the Swedish Armed Forces there is a need to easier 
and more efficiently (in terms of cost and time) create better, more realistic and objective behaviour for 
the synthetic actors involved in the Armed Forces’ simulation-based decision support, and training 
applications. 
 
The traditional method for the acquisition of knowledge about a behaviour, in the development of 
behavioural models, is working with experts on the subject. This process is often time consuming and 
expensive. Another problem is that the complexity is limited by the expert knowledge and his cognitive 
abilities. To address the problems this study investigates an alternative approach to the development of 
behavioural models. The new method develops behavioural models of machine learning algorithms 
instead of manually creating models. This approach is called data-driven behaviour modelling. 
 
Data-driven behaviour modelling differs significantly from the traditional subject-matter expert 
method. The data-driven computer program creates autonomous behaviour models based on data and 
observations without human influence, while the subject-matter expert method is developed manually 
by humans. In this study data-driven behaviour modelling with genetic programming is developed, a 
machine learning technique inspired by the biological evolution. The technique let’s the computer trying 
to find the best possible programs in order to solve a user defined task with help of, for instance, a 
fitness function that rates the programs.  
 
This thesis presents a system that performs data-driven behaviour modelling with genetic programming 
to develop a software agent's behaviour in a simulator. The study used a wolf simulator to try to teach a 
wolf to hunt and devour fleeing sheep. Simulator-generated data is used by the agent to learn 
behaviours through exploration (trial-and-error). The system is generally applicable by its ability to be 
adapted to other simulations with simple adjustments in a configuration file. The system is also 
adaptable to many different behaviour models by its basic execution structure. 
 
The results of the experiments performed with the system show that a trained wolf succeeded to develop 
a clever data-driven behaviour where it hunted and devoured all of the 46 sheeps in less than ten 
minutes. In comparison a predefined centroid algorithm managed to eat the sheep in about eight 
minutes. The conclusion is that successful and efficient data-driven behaviours can be developed, at 
least regarding this problem, if allowed a sufficiently long simulation time, good configuration and a 
favourable and equitable fitness function.  



 

 
 

 

ABSTRACT 

Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer 
effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden 
för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och 
träningsapplikationer.   
 
Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av 
beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta 
tidskrävande och dyr. Ett annat problem är att komplexiteten är begränsad av expertens kunskap och 
dess kognitiva förmågor. För att möta problemen undersöker den här studien en alternativ metod till 
utvecklandet av beteendemodeller med hjälp av maskininlärningsalgoritmer. Det här tillvägagångsättet 
kallas datadriven beteendemodellering. 
 
Datadriven beteendemodellering skiljer sig avsevärt från den traditionella domänexperts-metoden. I 
den datadrivna bygger datorprogram självständigt beteendemodellerna utifrån data och observationer 
utan mänsklig inverkan, medan domänexperts-metoden utvecklas för hand av människor. I studien 
utvecklas datadriven beteendemodellering med genetisk programmering, en maskininlärningsteknik 
inspirerad av den biologiska evolutionen. Tekniken går ut på att datorn försöker hitta de bästa möjliga 
programmen för att lösa en användardefinierad uppgift med hjälp utav, bland annat, en 
lämplighetsfunktion som betygsätter programmen.  
 
I den här studien byggs ett system som utför datadriven beteendemodellering med genetisk 
programmering för att utveckla en mjukvaruagents beteende i en simulator. I projektet användes en 
vargsimulator för att försöka lära upp en varg att jaga och sluka flyende får. Simulatorgenererad data 
används av agenten för att lära sig rörelsebeteenden via utforskning (eng. trial-and-error). Systemet är 
generellt genom dess förmåga att kunna anpassas till andra simuleringar och olika beteendemodeller. 
 
Resultatet av experimenten utförda med systemet visar att en upplärd varg lyckades utveckla ett 
skickligt datadrivet beteende där den jagade och slukade alla 46 får på under tio minuter. I jämförelse 
lyckades en fördefinierad skriptad centroidalgoritm äta upp fåren på ungefär åtta minuter. Slutsatsen är 
att lyckade och effektiva datadrivna beteenden kan utvecklas med genetisk programmering, åtminstone 
för detta problem, om de tillåts tillräckligt lång simuleringstid, bra konfiguration samt en gynnsam och 
rättvis lämplighetsfunktion. 
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1 INTRODUKTION  

Simulering används idag flitigt inom militären för bland annat träning, beslutsstöd och för att generera 
stimuli för test, verifiering och validering av materiel. En viktig komponent i många av dessa 
simulatorer är de syntetiska aktörer som helt, eller delvis, autonomt medverkar i den simulerade miljön. 
De syntetiska aktörerna representerar en entitet med ett visst beteende i applikationen. 
Beteendemodeller bestämmer handlingen aktören utför under simulering. 
 
En beteendemodell består av en uppsättning regler, funktioner och tjänster för att generera ett 
artificiellt beteende för en aktör eller agent. Dessa modeller är ofta skriptade och framtagna av 
människors förståelse av problemen. I och med dess skriptade natur framkommer sällan 
verklighetstrogna imitationer av komplexa beteenden. Utöver att imitera ett visst beteende kan 
modellerna handla om att uppfylla ett specificerat ändamål på ett effektivare sätt än vad som kan 
modelleras “för hand”. 
 
En modelleringsmetod som kräver omfattande forskning för att åstadkomma komplexare beteenden är 
utvecklandet av datadrivna beteendemodeller. Med datadriven menas att en dator självständigt bygger 
beteendemodeller utifrån data och observationer utan mänsklig inverkan. Ett sätt att genomföra detta 
är med en maskininlärningsteknik kallat genetisk programmering. 
 
Genetisk programmering är en maskininlärningsteknik där datorn försöker hitta de bästa möjliga 
programmen för att lösa en användardefinierad uppgift. Tekniken är inspirerad av den biologiska 
evolutionen och använder många av dess principer för att utveckla och modifiera program, såsom 
mutation, reproduktion, korsning, gener, kromosomer, generationer, populationer och individer. 
Populationerna består av en mängd individer där varje individ är ett eget datorprogram. Individerna 
innehåller kromosomer som i sin tur består av en uppsättning gener. För att utveckla individerna 
(programmen) tillämpas olika genetiska operatorer på dessa (mutation, korsning och reproduktion). 
Varje ny generation av populationen innehåller de individer som anses vara de bäst lämpade 
programmen enligt ett lämplighetsvärde (eng. fitness value). Lämplighetsfunktionen bestämmer 
individernas lämplighetsvärde. 
 
Exekvering och utveckling av de genetiska programmen utförs i en simulator där programmens data 
genereras av en mjukvaruagent som ska lära sig ett datadrivet beteende via utforskning (trial-and-
error). I studien används en vargsimulator och agenten som ska läras upp är vargen i simulatorn. 
Vargens mål är att utveckla ett effektivt beteende för att lära sig jaga och sluka flyende får. 
 
Det ligger i studiens intresse att undersöka huruvida det är genomförbart att utveckla ett system som 
använder genetisk programmering för att skapa effektiva datadrivna beteendemodeller. Vidare är det 
intressant att jämföra hur dessa datadrivna modeller står sig mot människoutvecklade modeller.  

1.1 Bakgrund 

Inom Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsmakten (FM) finns behov av att enklare och 
mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva 
beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i FM:s simuleringsbaserade beslutsstöds- och 
träningsapplikationer.  För att sedan få in beteenden till simuleringsmiljö kan de modelleras som 
processer till så kallade beteendemodeller.

 

Dessa beteendemodeller framtas på flera olika sätt. Varje enskild utvecklare kan skapa en egen. Idén är 
enkel, men modellen är ofta inte pålitlig eftersom den förlitar sig på att utvecklarna besitter tillräckligt 
stor kunskap inom området. För att inhämta den sökta kunskapen inom beteendedomänen kan 
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intervjuer och diskussioner ske med domänexperter. Den här metoden kallas domänexperts-metoden 
(Subject Matter Experts, SME) och har traditionellt används som utgångspunkt vid utvecklandet av 
beteenden. Modellen är ofta tidskrävande och dyr [8].  

En annan metod är datadriven beteendemodellering (DDBM). DDBM skiljer sig avsevärt från 
traditionell beteendemodellering genom att de är utvecklade av ett datorsystem istället för en människa. 
Den traditionella SME-modellen, domänexperts-metoden, tar fram skriptade beteendemodeller och 
sker manuellt för hand. SME-modellen är begränsad av människans (dvs. domänexpertens, 
programmerarens med flera) förmåga att manuellt identifiera de regler, variabler, parametrar och så 
vidare som utgör beteendemodellen. Den förbättras inte heller genom upprepade försök vilket den 
datadrivna gör. För att förbättra modellerna används maskininlärningsalgoritmer för att automatiskt 
skapa den logik som utgör beteendemodellen med givna observationer och inspelad data.  

1.2 Frågeställning 

För uppdragsgivaren finns ett behov av mer kunskap om datadriven beteendemodellering och 
jämförelser mellan SME-modellen och DDBM. I denna studie utforskas möjligheterna med DDBM 
genom att utveckla ett system som använder sig av metoden. Detta system testas och simuleras sedan 
på en simulator där en agent ska lära sig att utveckla ett datadrivet beteende genom DDBM. 

Detta mynnar ut i följande frågeställning:  

● Hur kan ett system för datadriven beteendemodellering utvecklas för att förbättra beteendet 
hos en mjukvaruagent? 

Mer specifikt, utvecklar agenten (vargen) ett effektivare beteende (jaktstrategi, uppätna får) med det 
utvecklade datadrivna systemet jämfört med ett fördefinierat skriptat beteende (centroidalgoritm)? 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att redogöra huruvida datadriven beteendemodellering kan utveckla och 
förbättra beteendet hos en mjukvaruagent.  
 
Studien syftar även till att jämföra om ett utvecklat datadrivet beteende är mer eller mindre effektivt än 
ett fördefinierat, skriptad, beteende.  

1.4 Mål  

Målet med projektet är att utveckla ett självständigt system för datadriven beteendemodellering med 
genetisk programmering i programmeringsspråket Java (valt av arbetsgivarna). Systemet ska modellera 
och testa en vargs beteende i en vargsimulator för att undersöka om agenten kan utveckla ett effektivt 
datadrivet beteende för att jaga och äta upp flyende får. För att bygga det datadrivna systemet ska ett 
känt ramverk för genetisk programmering implementeras i systemet. Det datadrivna beteendet som 
utvecklas ska även jämföras med en fördefinierad skriptad algoritm, centroidalgoritmen. Det ska även 
vara möjligt att spara ned de bästa individerna och populationerna för framtida användning och analys. 
Programträden (individerna) ska även kunna visualiseras grafiskt.   
 
För att göra det utvecklade systemet generellt och anpassningsbart för andra simulatorer ska dessutom 
en insticksmodul (eng. plug-in) byggas in i verktyget RapidMiner [2] som ska koppla samman det 
datadrivna systemet och den valda simulatorn.   

1.5 Etik 

Det finns några etiska aspekter till arbetet att ha i åtanke. Möjligheterna med datadrivna 
beteendemodeller och genetisk programmering är stora och resultaten svåra att spekulera i. Tekniken 
skulle kunna leda till utveckling av autonoma robotar som kan undersöka för oss farliga fenomen, som 
att rädda människor i brinnande hus, navigera över minfält eller övervaka hotfulla folkgrupper. Dock, 
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som med all teknik, kan den potentiellt missbrukas om den hamnar i fel händer. Tekniken kan 
hypotetiskt sätt användas till kontroversiella eller icke-fredsfrämjande syften. 
 
Systemet som skapas i studien använder en vargsimulator för att testa de datadrivna 
beteendemodellerna. Systemet ska dock vara generellt, andra typer av simuleringar ska kunna användas 
för att ta fram beteendemodeller för de problemen. Som utvecklare kan vi inte kontrollera vilka 
simuleringar som kan användas eller vad syftet bakom dessa är. Systemet kan potentiellt missbrukas för 
simuleringar som sedan appliceras på kontroversiella verklighetsproblem. 

1.6 Hållbarhet 

Från ett ekologiskt perspektiv påverkar det här arbetet den mängd papper som skrivs ut, både vid 
opposition och efter färdigt arbete. Den förbrukade energin vid datoranvändning i studien ökar jordens 
växthuseffekt, speciellt eftersom datorerna kommer att arbeta under långa tider med simulering. 
 
Den ekonomiska aspekten i arbetets hållbarhet beaktades men var svår att applicera. Detta eftersom 
arbetet först och främst är på forskningsområde och för det andra en del av uppdragsgivarens budget 
vilket inte angav författarna. Det är uppdragsgivarens resurser och ekonomi som påverkas i och med 
tiden de lägger ner för att, till exempel, förklara krav och hålla möten. 
 
I den sociala hållbarhetsaspekten medför denna studie i en, förhoppningsvis, bättre förståelse och ökat 
intresse för bland annat genetisk programmering, beteendemodellering och maskininlärning. Det kan 
ge upphov till att fler söker sig till dessa områden och därmed snabbar upp utvecklingen av tekniken. 
Konsekvenserna kan bli fler, men även färre, arbetsmöjligheter.  

1.7 Samhällsnytta 

Det system som utvecklas i samband med studien bidrar till en bättrad förståelse om datadriven 
beteendemodellering för uppdragsgivaren och de grupper/individer som uppdragsgivaren väljer att dela 
med sig systemet till. 
 
De som tar del av studiens material kan vinna ny eller utökad information om områdena (främst 
genetisk programmering, beteendemodellering och maskininlärning) eller få upp ögonen för att 
tekniken överhuvudtaget existerar. Studien kan därav inspirera läsarna för fortsatt forskning och 
applicering på nya problem.  

1.8 Forskningsmetoder 

Studien riktar sig mot ett nytt område där den traditionella metoden för beteendemodellering prövas 
mot den datadrivna beteendemodelleringen. Ny förståelse uppkommer och därav följer studien en 
kvalitativ forskningsmetod [12]. Denna utgrenar sig senare i en kvantitativ forskningsmetod. Den 
kvantitativa forskningsmetoden används efter att ett system har utvecklats och fokusen ändras till att 
tolka och analysera simuleringsdata och olika beteendemodeller. Det är precis vad som lyfts i den 
kvantitativa forskningsmetoden [12]. 
 
Ståndpunkten för projektet inriktar sig mot den tolkande filosofin (eng. Interpretivism) som antar att 
användarna av rapporten försöker förstå sig på det nya området, metoden passar även bra till 
utvecklandet av nya datorsystem [12]. 
 

Applicering av forskningsmetoder 

Vid användning av den kvantitativa forskningsmetoden ligger fokus på att ge en representation av 
användningen av datadriven beteendemodellering (DDBM). Detta utförs genom att bland annat ta fram 
grafiska representationer av beteendeträd och dess underliggande kod som utvecklats med 
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maskininlärningstekniker. Med de här simuleringsbevisen analyseras sedan dess utveckling med 
beroende variabelhantering och därmed påvisas den förändring som skett.  
 
För att tillämpa aspekten, den tolkande filosofin, skrivs rapporten för läsare helt nya inom området men 
med erfarenhet inom programmering på avancerad nivå. Komplexiteten och djupet kommer ifrån 
DDBM och relaterade fenomen. Studien fokuserar på att ge en överblick av området genom att simulera 
och testa resultatet. Observationerna förmedlar sedan struktur, teori och avslutningsvis 
användningsområde. 
 

Utvecklingsmetod 
Utvecklingsfasen formar sig efter en iterativ utvecklingsmodell (längden av iterationerna varierar 
mellan en dag och en vecka). För att utforma arbetet därefter följer författarna följande 
iterationsmönster: (1) design → (2) implementering → (3) test. Applicering och genomförande av denna 
metodik beskrivs i avsnitt 3.1. 

 

Experimentmetod 
Grunden av experimentmetoden är en förenklad variant av aktionsforskning [61]. Strukturen av den 
experimentmetod som används i studien består av följande steg: (1) planera → (2) genomföra → (3) 
analysera. Den här varianten av metodologin används även i experimentupplägget i rapporten (avsnitt 5 
Experiment).  

 
Vidare bör läsaren ha i åtanke att experimenten som utförs i studien kan upprepas men inte förväntas 
uppnå samma resultat. Detta beror på den slumpmässiga faktorn i de genetiska algoritmerna i systemet. 

1.9 Begränsningar 

Det finns flera faktorer som kan begränsa studien. 
 

● Icke-generellt agentbeteende. Vargsimulatorn (avsnitt 4.3) som utvecklats av 
uppdragsgivaren är ett specifikt problem, därför kan ett lyckat beteende i denna simulering visa 
sig oanvändbart i en annan. Det är därför viktigt att utveckla ett generellt system. 

● Ingen hänsyn till miljöfaktorer. I samarbetet har en annan grupp ansvaret att simulera och 
tolka många av de miljöfaktorer som kan påverka beteendet hos agenterna, och i 
vargsimulatorn tas ingen hänsyn till miljöfaktorer (terräng, väder och så vidare) 

● Genetiskt programmeringsramverk. Arbetet är till stor del begränsat av det ramverk som 
väljs för integrering av genetisk programmering då detta kan visa sig abstrahera bort eller sakna 
viktiga funktioner.  

● RapidMiner. Arbetet är begränsat av mjukvaruprogrammet RapidMiner som används för att 
integrera den utvecklade GP insticksmodulen (eng. plug-in).  

● Tidsbegränsning. Arbetet utförs under en period på knappt tio veckor som en extern del i 
uppdragsgivarens treåriga utveckling och analys av datadriven beteendemodellering. En lyckad 
datadriven beteendemodell kan ta veckor eller månader av simulering att utveckla, vilket 
begränsar simuleringstiden och eventuellt resultaten i studien.  

 
Sammanfattningsvis, då studien utförs inom forskning som kräver mycket tester och simulering, kan 
tidsbegränsningen antas vara den största begränsningsfaktorn. Projektet är även beroende av att de 
tekniker som väljs och används presterar enligt förväntan, såsom det genetiska 
programmeringsramverket och plattformen RapidMiner för insticksmodulen.  

1.10 Disposition 

Rapporten inleds med två kapitlen med teori, som består av först kapitel 2, Artificiell intelligens och 
maskininlärning. Kapitlet följs av kapitel 3, Beteendemodellering och genetisk programmering. I dessa 
kapitel beskrivs centrala begrepp och tekniker i studien förklaras grundligt. Läsaren sätts in i områden 
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relevanta för datadriven beteendemodellering, genetisk programmering och simulering, vilket är 
grunden i studien.  

Därefter kommer kapitel 4 Genomförande, som handlar om metoder och material som användes vid 
utvecklandet av systemet och för analys av datadriven beteendemodellering. Dessutom förklaras 
kravspecifikationer och arbetsprocessen för att gå igenom de olika faserna i projektet.  

Systemets struktur och relationer presenteras i kapitel 5, System för datadriven beteendemodellering. 
Här diskuteras de olika val och arkitekturella besluts som togs. Kapitel 6, Simuleringsexperiment, 
beskriver och analyserar de olika experiment och tester som genomförts med systemet för datadriven 
beteendemodellering. 

I kapitel 7, Slutsats, presenteras studiens slutsats, resultat och tar även upp en utvärdering av systemet 
från uppdragsgivaren. Därefter, i kapitel 8 Diskussion, diskuteras resultaten av experimenten, de olika 
verktygen som används och slutsatserna som tagits. Rapporten avslutas med ett kapitel över Framtida 
arbete med bredare frågeställningar och vidare läsning för den intresserade. 
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2 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH MASKININLÄRNING 

Detta kapitel syftar till att kortfattat redogöra och förklara vad artificiell intelligens är och dess gren 
maskininlärning. Kapitlet introducerar och behandlar aktörer samt olika typer av agenter och 
inlärningstekniker.  

2.1 Bakgrund till artificiell intelligens 

Paul McCarthy [39] myntade begreppet artificiell intelligens år 1965 som “Vetenskapen och tekniken att 
göra intelligenta maskiner”.  Artificiell intelligensen (AI) definieras även ofta som vetenskapen att 
utveckla och designa intelligenta agenter [40]. Det är en tvärvetenskap, involverande många olika 
grenar, och används idag flitigt inom många fält, såsom: datavetenskap, matematik, psykologi, 
lingvistik, filosofi och neurovetenskap. AI är idag en väsentlig del inom många fält och utför ofta 
maskintunga och komplexa beräkningar inom datavetenskap [41]. I projektet används artificiell 
intelligens inom grenen agenter och maskininlärning, vilka beskrivs i följande avsnitt.  

2.1.1 Agenter och aktörer 

En agent, specifikt mjukvaruagent, inom datavetenskap är ett program som agerar som en användare 
eller en annan entitet. Vissa agenter kan ta egna beslut, handlingar och interagerar ofta med andra 
agenter eller sin miljö. Skillnaden mellan vanliga program och agenter definieras, enligt Franklin & 
Graesser (1997) [46], med de fyra begreppen att en agent reagerar på sin miljö, arbetar autonomt, mål-
orienterat och beständigt.   
 
Benämningen aktör är mer generellt än agent och kan syfta till entiteter som inte är datorstyrda, såsom 
människor, plattformar eller spelledare [59]. En aktör kan följaktligen definieras som en person, eller 
program, som utför en viss handling i ett sammanhang [60]. I rapporten används termerna ömsesidigt. 

Typer av agenter 

En agent kan vara av typen intelligent [56], autonom [57] eller distribuerat Agenter kan vara en del av 
ett multi-agent system [58] och mobila [48]. Intelligenta agenter är de som uppvisar egenskaper som 
t.ex. inlärning eller resonemang. Autonoma agenter är kapabla till att modifiera sina mål och objekt. 
Distribuerade agenter exekveras på fysiskt skilda datorer. Multi-agent system är de som använder flera 
agenter och mobila är de som kan flytta och omlokalisera sin exekvering mellan olika processorer.   
 

Agenter i studien 
Simulatorn som används i studien är agentbaserat. En intelligent och autonoma agent används, vargen, 
och dess beteende utvecklas över tid med hjälp av genetisk programmering. Fåren är även agenter, men 
tillskillnad från vargen har de emergenta beteenden och de följer ett flock-beteende som inte förändras 
med tiden.  

2.2 Maskininlärning 

Maskininlärning är en disciplin inom datavetenskap mönsterigenkänning och artificiell intelligens [42].  
Disciplinen handlar om att konstruera algoritmer som kan lära sig, och göra förutsägelser, ifrån data 
[44]. Algoritmerna bygger sedan modeller ifrån exempeldata för att göra förutsägelser, prognoser och 
beslut [45].     
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2.2.1 Inlärningsmetoder 

Det finns tre huvudtyper av inlärningsmetoder för maskiner: övervakad inlärning (eng. supervised 
learning) [13], oövervakad inlärning (eng. unsupervised learning) [13] samt förstärkt inlärning (eng. 
reinforcement learning) [36]. Här sammanställs dessa och valet av kategori för studien diskuterats.  
 

Övervakad inlärning 
Övervakad inlärning (eng. supervised learning) [13] går ut på att lära maskinen från redan klassificerat 
data. Detta kräver att man har fördefinierad data, s.k. träningsdata och träningsexempel, som 
algoritmen analyserar och lär sig funktioner utifrån. Specifikt finns det en etikett-kolumn i datasättet 
innehållandes det korrekta lämplighetsvärdet som inlärningsalgoritmen försöker efterlikna. Övervakad 
inlärning realiseras ofta med neurala nätverk och beslutsträd [13].   

Oövervakad inlärning 
En annan typ av inlärningsproblem är att lära från oklassificerad data. Det finns flera kända 
tillvägagångssätt för att lösa problemet, till exempel, med hjälp utav klustren av data och statistiska 
densitetsmetoder. Dessa metoder är dock utanför studien tillämpningsområde och kommer inte 
förklaras närmare.   

Förstärkt inlärning 
Förstärkt inlärning (eng. reinforcement learning) [36] tar en annan strategi för maskininlärning. 
Metoden bygger på användning utav agenter, ett program som agerar som en enskild individ, för att 
maximera dess belöning utifrån ett definierat belöningssystem. Detta sker genom utveckling av 
agentens beteende och kan ske både i realtid eller icke-realtid.  
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3 BETEENDEMODELLERING OCH GENETISK PROGRAMMERING  

I det här kapitlet ges en introduktion till de viktigaste områdena för projektet, beteendemodellering, 
genetisk programmering och simulering. Begreppen introduceras och läsaren får en djupare inblick i 
genetisk programmering, hur tekniken fungerar, är uppbyggd och dess koppling till evolutionsteorin. 
Olika typer av beteendemodelleringar och simuleringar behandlas även kortfattat. Kapitlets vikt läggs 
på genetisk programmering då det är mest relevant för studien.  

3.1 Datadriven beteendemodellering 

En beteendemodell består av en uppsättning regler, funktioner och tjänster för att generera ett 
artificiellt beteende för en aktör [55]. Ofta handlar beteendemodellering om att uttrycka egenskaper och 
beteenden om en viss aktör i verkligheten genom en framtagen modell. Komplexiteten av en modell 
varierar stort. FOI beskrev variansen så här i en studie [55]:   
 

“Beteendemodeller har ett brett spektrum alltifrån en modell som ger en trovärdig respons på 
ett enkelt stimuli (reaktiv modell) till avancerade modeller av hjärnans kognitiva funktioner, 
vilka kan generera komplexa beteenden. “ 

 
Att modelleringen är datadriven betyder att beteendemodellen byggs upp med data och observationer i 
grund, istället för utförande av modelleringen för hand, som den traditionella domänexpert-metoden 
(Subject Matter Expert, SME) [55]. SME-metoden utgår ifrån experters erfarenhet eller intuition och 
utförs till exempel via intervjuer, manualer, observationer och eget sunt förnuft [55].  På det sättet är 
det endast systemet som utför modelleringen. Däremot sker definitionen av noduppsättning och annan 
konfiguration av en mänsklig användare, detta diskuteras närmare i avsnittet om 
Simuleringsexperiment.  

3.2 Genetisk programmering 

Genetisk programmering (GP) är en maskininlärningsteknik där de bästa programmen försöker hittas 
genom “försök och misstag” (eng. trial-and-error) [3]. Tekniken är inspirerad av den biologiska 
evolutionen och har som mål att generera de bäst lämpade programmen för att lösa ett definierat 
problem. Detta bygger på att låta en population av program, så kallade individer, utvecklas över flera 
generationer där de bättre individerna “överlever” och väljs ut som föräldrar till nästa generation [3]. 
Föräldrarna “parar sig” och skapar nya program genom genetiska principer, så kallade operatorer, 
såsom mutation, reproduktion och korsning. Dessa samt generella lösningsmetoder, skillnaden mellan 
genetisk programmering och algoritmer, belöningsfunktionen samt träd-traversering förklaras i detta 
avsnitt.  

3.2.1 Genetisk programmering och genetiska algoritmer 

Genetisk programmering är i sig en gren av genetiska algoritmer [36]. Båda tillhör huvudgruppen 
evolutionära beräkningar, vilket syftar till beräkningar som efterliknar den darwinistiska 
evolutionsläran [28]. Skillnaden mellan dessa är att inom genetiska algoritmer hittas den bästa 
lösningen genom sökning i, oftast, binära siffersträngar, medan i genetisk programmering utvecklas nya 
programträd för att komma fram till den bästa lösningen. I genetisk programmering är 
programstrukturen initialt okänd och utökas under exekveringen, medan den i genetiska algoritmer är 
känd [17].  
 
De största skillnaderna mellan teknikerna är att individerna i genetiska algoritmer består av rådata [49] 
som utvecklas mellan generationer, medan i genetisk programmering består individerna av träd som 
representerar exekverbara program. I figur 1 representeras en uppsättning av en genetisk algoritm som 
en binärsträng av nollor och ettor, och genetisk programmering som en trädstruktur. Nollorna och 
ettorna i figuren är slumpmässiga värden och har här ingen betydelse. 
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Figur 1. Representation av en genetisk algoritm som en binär siffersträng (figuren till vänster) samt ett genetiskt 
program som en trädstruktur (figuren till höger). Bilderna modifikationer av bilder från wikipedia.org [37][11]. 

Genetiska algoritmer används inte i projektet och förklaras därför inte närmare, men det är likväl viktigt 
att förstå skillnaden mellan begreppen.   

3.2.2 Flödesdiagram för genetisk programmering 

Målet med den genetiska programevolutionen är att hitta så bra lämpade program som möjligt. Om ett 
program anses “bra” beror helt på lämplighetsfunktionen, då denna väljer ut de lämpligaste 
programmen som ska utvecklas. I nedanstående figur 2 visas ett flödesdiagram som illustrerar de 
viktigaste stegen som genetisk programmering genomgår. 

  
Figur 2. Ett konceptuellt beskrivande flödesdiagram över evolutionen i ett genetiskt program. 

Genetisk programmering genomgår vanligtvis följande dessa huvudsteg för att lösa ett definierat 
problem [3]. Stegen illusteras i flödesdiagrammet ovan och sammanfattas här: 
 

1) Initialisera populationen med individer och sätt evolutionsräknaren till 0.  
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2) Exekvera individer (program) i populationen  

3) Tilldela lämplighetsvärde till individerna beroende på hur väl de löser problemet. 
Om evolutionssteget är större än det bestämda antalet (max gen.) så är exekveringen klar och 
det bästa resultatet hittills returneras, annars fortsätter evolutionen till nästa steg. 

4) Evolvera populationen med program genom att applicera de genetiska operatorerna: 
reproduktion, mutation och korsning  
Öka evolutionsräknaren (evolution) och gå still steg 2. 

De följande avsnitten i kapitlet beskriver de viktigaste stegen i flödesdiagrammet i närmare detalj.  

3.2.3 Steg 1) Initialisera populationen 

En population består av en uppsättning individer. Populationstorleken definieras i förväg och storleken 
hålls konstant under hela evolutionen. Individerna representeras i genetisk programmering som träd 
och varje individ är sitt egna träd. De kallas även för (genetiska) program, och termerna används 
ömsesidigt i studien.   
 
En population kan antingen initialiseras med nya slumpmässiga individer eller från en tidigare 
utvecklad population. En ny individ består av ett träd med ett slumpat antal noder. Träden kan initialt 
vara simpla och enbart bestå utav ett fåtal noder. De kommer över generationer utvecklas och mer 
komplexa träd framtas.  
 
Om man istället väljer att initialisera en population från en tidigare utvecklad så behöver man först ha 
skapat och sparat en population från en tidigare evolution. Detta är intressant att göra om man vill 
forsätta utveckla en population för att till exempel undersöka om den kan bli mer komplex.    

3.2.4 Steg 2) Exekvera individer 

En individ är ett genetiskt träd av värden och operatorer. Individerna kallas även program. Vid 
exekvering av trädet skapas ett returvärde från rootnoden. För förtydligande illustreras ett exempel av 
ett träd nedan i figur 3.  
 
I nedanstående figur 3 exekveras ett genetiskt programmeringsträd. En nod utför en operation på sina 
löv som i sin tur exekverar sina löv tills lövnoderna nåtts. rootnoden, i detta fall en additionsoperator, 
returnerar sedan den slutgiltiga ekvationen. Observera lövnoderna längst ned i trädet (så kallade 
terminaler), enbart returnerar sitt värde. X och Y är i detta fall variabler, och därför kommer ROOT 
returnera en ekvation.  
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Figur 3. Illustration av exekvering utav ett genetiskt programmeringsträd. Bilden modifierad från wikipedia.org 
[29]. 

Exekveringen av det genetiska trädet i figuren fungerar på följande sätt: Varje operator i det här fallet 
tar två operander som argument, dess barnnoder, och utför sin operandfunktion (förkortas här till Op) 
på dem. När resultatet beräknas returneras det till sin föräldernod tills rootnoden gjort sin beräkning 
och exekveringen är klar. Ett träd exekveras på följande sätt: 
 

1. Exekveringen startar från rootnoden“+”, vilken kalls 𝑂𝑝(+). Resultatet är i detta stadie endast 
ett oberäknat uttryck:  

 

𝑅𝑂𝑂𝑇 =  𝑂𝑝(+) 
 

2. 𝑂𝑝(+) behöver två operander (argument) för att utföra sin beräkning vilket motsvarar dess 

barnnoder, operatorn “-” och “*”: 
 

𝑂𝑝(+)  =  𝑂𝑝(−) +  𝑂𝑝(∗) 

𝑅𝑂𝑂𝑇 = 𝑂𝑝(−) +  𝑂𝑝(∗) 
 

3. Operatorn “-” 𝑂𝑝(−) behöver i sin tur två argument för att utföra sin beräkning på dess 
barnnoder: 

 

𝑂𝑝(−)  =  (2.2 −  𝑂𝑝(/)) 

𝑅𝑂𝑂𝑇 =  ((2.2 −  𝑂𝑝(/))  +  𝑂𝑝(∗)) 
 

4. På samma sätt traverseras trädet vidare och slutligen fås uttrycket: 
 

𝑅𝑂𝑂𝑇 =  (2.2 − 
𝑥

11
) +  (7 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (𝑌) ) 𝑑ä𝑟 𝑋 𝑜𝑐ℎ 𝑌 ä𝑟 𝑜𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 

 
5. Resultatet översätts sedan till en handling (exempelvis ett kommando) som exekveras på 

simulatorn.  
 
Resultatet som fås från ROOT, i detta fall en ekvation, tolkas och används beroende på hur utvecklaren 
väljer att modellera beteendeträdet. I systemet som utvecklas i denna studie kommer resultatvärdet 
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användas för att manipulera en agents rörelser i en simulator, där trädet representerar agentens 
beteende. Detta förklaras närmare i avsnitt 5, Simuleringsexperiment. 

3.2.5 Steg 3) Tilldela lämplighetsvärde 

Ett av de svåraste och viktigaste grundkoncepten inom genetisk programmering är 
lämplighetsfunktionen (eng. fitness function) [3] [63]. Det är den funktionen som avgör hur lyckat ett 
program (individ) utfört sin definierade uppgift. Det görs genom att sätta ett lämplighetsvärde på 
programmet, efter att det exekverats. Lämplighetsfunktionen varierar kraftigt mellan program och kan 
te sig mycket komplicerad eller enkel. 
 
Ett enkelt exempel kan vara ett genetiskt program som bygger en fiktiv bil [31], där varje program är en 
ny typ av bil (andra dimensioner, fler hjul, annan form, och så vidare). Lämplighetsvärdet kan då anta 
sträckan som bilen färdats innan den går sönder. Ju längre bilen (programmet) färdats innan den 
stoppar eller går sönder, desto bättre lämplighetsvärde får den. De program med högst 
lämplighetsvärde “parar sig” genom reproduktion och korsning vilket resulterar i nya individer i nästa 
generation. Detta gör att de bästa individerna överlever och utvecklas i darwinistisk stil [28]. De flesta 
lämplighetsfunktioner visar sig dock betydlig mer komplicerade, där små modifikationer av 
programmen behövs för att hitta funktionen [63]. I studien testas och används flera olika 
lämplighetsfunktioner, dessa behandlas i avsnitt 5, Simuleringsexperiment.  

Problem med lämplighet 

Inom grafteori används begreppet optimum [38] som toppar i grafer. Lokala optimum är de toppar som 
inte är det globala maximum i grafen, utan mindre toppar. Se figur 4 nedan. Inom evolutionär biologi 
används så kallade lämplighetslandskap [66] (eng. fitness landscape) för att representera grafer för 
lämplighetsvärdet (eng. fitness) över generationer.  
 
Ett problem med evolutionen, och genetiska algoritmer, är de lokala optimum som populationer kan 
fastna i. Om en individ hittar ett lokalt optimum kommer de andra individerna i populationen 
konvergera mot denna. Individerna har då ingen kunskap om att det finns bättre lösningarna, med 
bättre lämplighetsvärde, utan de har bara kunskap om sin egen topp. Därför kan hela populationen 
fastna i detta lokala optimum. Populationen kan därav hitta en lösning som den tror är optimal, även 
om det kan finnas andra bättre lösningar som tar helt andra vägar.  
 
Lokala optimum visas nedan i figur 4 där de röda punkterna illustrerar en population som rör sig mot 
det globala optimum B. Populationen kunde dock lika gärna rört sig mot det lokala optimum A och 
fastnat på denna topp. Populationen skulle då aldrig hittat en bättre lösning, om den går ett steg åt 
vänster eller höger så får den likväl ett sämre lämplighetsvärde. Detta förutsätter dock att hela 
populationen befinner sig i A, skulle en individ råka hitta till B (och därför får ett bättre 
lämplighetsvärde) så kommer populationen konvergera mot denna. I grafen är höjden 
lämplighetsvärdet, A samt C lokal optimum och B det globala optimum.   



 

13 
 

  
Figur 4. Ett illustrerat lämplighetslandskap. A och C är lokala optimum och B det globala. Pilarna är flödet 
mellan populationers utveckling i landskapet. Höjden på grafen är bättre lämplighetsvärde. Bildkälla: 
wikipedia.org [65]. 

Däremot har vissa evolutionsalgoritmer som genetisk programmering förmågan att ta sig ur lokala 
optimum [66]. Detta beror på den slumpmässiga mutation och korsningsfaktor. En ny individ kan 
muteras, hoppa ur sitt optimum och slumpmässigt få ett lämplighetsvärde som är bättre än de 
nuvarande. Populationen kommer då utvecklas mot denna bättre individ, vilket resulterar i att 
populationen tagit sig ur det lokala optimum.  

3.2.6 Steg 4) Evolvera populationen  

En genetisk operator inom genetisk programmering (och algoritmer) är en operator för att framkalla 
genetisk mångfald [64] mellan generationer, så att individerna inte ska bli identiska.  De viktigaste 
operatorerna inom genetisk programmering är mutation, korsning och reproduktion. Operatorerna 
förklaras nedan.  
 

Mutation 
Mutation är en viktig operator i ett genetiskt program [63]. Mutation är, såsom i biologin, en operator 
för att förändra byggstenarna hos individer. I genetisk programmering används mutation för att ändra 
trädstrukturen hos programmen, genom att till exempel ändra nodtyperna eller modifiera konstanter. 
Användaren sätter en mutationskonstant som bestämmer den procentuella chansen att noden muteras i 
nästa evolution. Mutation kan både frambringa bättre och sämre lämpade program.  

I studien används två typer av mutation: 

1) En nod byts ut till en annan nod. En terminal (lövnod) kan bara bytas ut till en annan 
terminal, och en funktion (nod som inte är terminal) enbart till en funktion. 

2) En terminals värde muteras. Terminalernas returvärde modifieras till en liten grad.  
 
I nedanstående figur 5 illustreras den första mutationstypen, en nod byts ut till en annan nod. Här byts 

additionsoperatorn ut till en substraktionsoperator. Trädets resulterande ekvation ändras till X - 1 från 

X + 1. 
 
I figur 6 illustreras den andra mutationstypen, en terminals värde muteras. Terminal noden med 

värdet “1” muteras här till värdet “1.2”. Trädets resulterande ekvation blir följaktligen X + 1.2 istället 

för X + 1 (värdet är ett flyttal). 
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Figur 5. Illustration av mutationsmetoden ”en nod byts ut till en annan nod” på ett genetiskt träd. Additionsnoden 
(“+”) har här byts ut till en subtraktionsnod ("-"). Bild modifikation av bild från wikipedia.org [11].” 

 

 
Figur 6. Illustration av mutationsmetoden ”en terminals värde muteras”. Noden “1” har här muterats och fått 
värdet “1.2” (värdet är ett flyttal). Bild modifikation av bild från wikipedia.org [11]. 

Läsaren har nu stiftat bekantskap med mutationsoperatorn på genetiska programmeringsträd. Nästa 
operation som behandlas kallas korsning. 

Korsning 
Korsning (eng. crossover) [63], är en annan operator för att modifiera strukturen av ett genetiskt 
program. I en korsning kombineras, korsas, två individer för att skapa två nya program (avkommor). De 
program med bäst lämplighet väljs ut som föräldrar. Ett exempel på metoder för att hitta kandidater till 
korsning är följande [63]:  

1) Första metoden baseras på sannolikheten för programmet: Om  

𝑓(𝑆𝑖(𝑡)) är lämplighet för programmet 𝑆𝑖 och  

∑ 𝑓(𝑆𝑖(𝑡))𝑀
𝑗=1  totala summan av programmen i populationen, då är 

𝑓(𝑆𝑖(𝑡))

∑ 𝑓(𝑆𝑖(𝑡))𝑀
𝑗=1

 sannolikheten att programmet 𝑆𝑖 kommer att kopieras till nästa generation. 

2) Den andra metoden bygger på att välja lösningen genom s.k. turneringsurval (eng. tournament 
selection). Genetiska programmet väljer vanligtvis två lösningar på måfå och väljer ut den med 
högst lämplighet ur dessa. Denna metod simulerar biologiska parningsmönster där två 
medlemmar ur samma kön tävlar om att para sig med en tredje ur motsatta kön.  

3) Den tredje metoden bygger på rank. I denna metod väljs lösningen ut baserat på rank av 
lämplighet (eng. fitness) ur populationen.   

 
Avkommorna ur korsning fås genom att radera korsningsfragmentet från den första föräldern och sätta 
in det nya fragmentet i den andra föräldern. Se nedanstående figur 7 för en representation utan 
korsning. I figuren korsas de två översta träden, de markerade fragmenten byts ut och deras nya 
struktur visas i de två nedre träden. 
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Figur 7. Korsningsoperationen. Föräldrarna (översta träden) kombineras, modifieras och skapar nya träd 
(nedersta träden) som består av fragment från de övre. Bilden en modifikation från: 
http://upload.wikimedia.org [4]. 

Korsning är en mer komplicerad operator än mutation, men även kraftfullare och kan leda till att helt 
nya beteenden hittas. Nästa operator som ska behandlas kallas reproduktion och är mycket enklare än 
ovanstående.  

Reproduktion 
Reproduktion är en enkel operator. Den kopierar direkt över det valda programmet till nästa generation 
utan att modifiera dess struktur [32]. I figur 8 illustreras reproduktionsoperatorn, ett träd kopieras över 
till nästa generation utan att modifieras.  
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Figur 8. Illustration av reproduktionsoperatorn. Trädet kopieras direkt som det är, utan att muteras. Bild 
modifikation av bild från wikipedia.org [11]. 

Ofta kopieras direkt det program med bäst lämplighetsvärde, detta kallas elitism och förhindrar att de 
bäst lämpade programmet försvinner eller modifieras mellan en generation till nästa [33].    

3.3 Verktyg 

I detta avsnitt behandlas teorin om de verktyg som används i studien. Dessa är ramverket för genetisk 
programmering, Java Genetic Algoritm Package (JGAP), plattformen RapidMiner samt 
byggnadsverktyget Gradle. Val och motivation av verktygen behandlas inte här utan tas upp i kapitel 4, 
Genomförande.  

3.3.1 Ramverket Java Genetic Algorithms Package 

Ett ramverk för genetisk programmering förser funktionalitet för mutation, korsning och reproduktion 
av genetiska program. De genetiska programmen representerar beteendemodeller och med ramverket 
för genetisk programmering byggs och modifieras dessa beteendemodeller.  
 

Komponenter  
JGAP [17] använder sig utav namn inspirerade från biologin och genetiken. För att förstå hur JGAP 
fungerar behöver man dock reda ut dessa begrepp, vilket görs i detta avsnitt. De viktigaste begreppen är 
kromosomer och gener.  
 

Kromosomer och gener 
Kromosomer är det namn JGAP [17] gett åt de genetiska programmen, individerna, som skapas och 
utvecklas under exekveringen. En kromosom (program) representeras med en trädstruktur 
innehållandes noder. Noderna kallas i JGAP gener och kan vara antingen funktioner, som utförs på sina 
barnnoder, eller terminaler.  
 
I figur 9 representeras ett program, i JGAP [17] kallat kromosom, med olika gener (noder). En gen kan 
även innehålla andra mindre program eller flera operationer och kommandon.  
 
För paralleller till biologin representeras i figur 10 en “riktigt” kromosom innehållandes gener. Genen 
innehåller i sin tur nukleotider, molekylära byggstenar, vilka representerar kommandon i JGAPs [17] 
genetiska programstruktur.  
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Figur 9. Ett program, i JGAP [17] kallat kromosom, representerat med olika noder (gener). Bilden är en 
modifierad variant av en bild från wikipedia.org [29]. 

 
Figur 10. En biologisk representerad kromosom (eng. chromosome) innehållandes gener (eng. genes). Bilden är 
en modifierad variant en bild från wikimedia.org [30]. 

Den andra figuren representerar hur en biologisk kromosom består utav en uppsättning gener som 
kodar för olika egenskaper. I genetisk programmering representerar även generna egenskaper i 
individerna. Det är därav enkelt att se hur ramverkets biologiska termer har tagit inspiration från 
biologin.  

Livscykel  

Med livscykel menas de steg eller faser som en process exekverar under sin exekveringstid. Här syftas 
det på de steg ramverket JGAP [17] genomför för att åstadkomma genetisk programmering. Nedan 
följer en livscykel baserad på JGAPs officiella guide [17]. 
 

Steg 1: initialisering 
Först definieras vilka funktioner och variabler som kan användas. Dessa kallas funktioner (eng. 
functions) respektive terminaler (eng. terminals) i JGAP [17]. De kan även ses som de nod- eller 
gentyper som är tillåtna byggnadsstenar. Byggnadsstenarna är det som utgör en beteendemodell eller 
en individ. Även annan konfigurering av det genetiska programmet görs här så som storleken på 
populationen, maximala antalet noder hos en individ, minimala och maximala djupet av beteendeträdet 
och lämplighetsfunktion. 
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Nu kan första populationen skapas. Det kan göras slumpmässigt med JGAP men en tidigare utvecklad 
population kan även användas. Populationen kallas även för genotyp (eng. genotype) i JGAP och 
innehåller en definierad mängd av godtyckliga individer (kromosomer).  

Steg 2: utveckla populationen 
Utvecklingen går via en definierad lämplighetsfunktion som startar en simulering av den framtagna 
individen. Individen får ett lämplighetsvärde när den exekverats klart. Lämplighetsvärdet används för 
utvecklingen och skapandet utav nästa generation genom mutationer, korsningar och reproduktion 
internt i JGAP. Efter att ramverket utfört simulering, beräkningar och utveckling för varje individ i 
populationen så startas processen om. Ett sådant varv kallas en generation. Utveckling av populationen 
sker tills målet är uppfyllt. 

3.3.2 Plattformen RapidMiner 

RapidMiner [2] är plattformen uppdragsgivaren valt att arbeta med i projektet för att bland annat 
skapa beteendesmodellen, maskininlärningsmoduler och utföra datautvinning. Det är en 
plattformsoberoende mjukvara som tillhandahåller en integrerad miljö för maskinlärning, 
datautvinning (eng. datamining), textutvinning (eng. textmining), prediktiv analys samt affärsanalys 
[2]. RapidMiner används för affärs- och industriella applikationer samt för forskning och utbildning. 
Plattformen stödjer och tillhandahåller alla steg i datautvinnings-processen, såsom visualisering, 
validering och optimering [2]. 
 

Andra verktyg för datadriven beteendemodellering 
Det finns även andra verktyg för datadriven beteendemodellering: R-Programming [18], Orange [22], 
KNIME [23], NLTK [24], Oracle DM [25], WEKA [10] och SAS Enterprise Miner [26] med fler. För det 
här projektet är verktygen lika varandra, det som gör RapidMiner [2] unikt är att användare knappast 
behöver skriva kod utan istället använder visualiseringsmöjligheter, vilket gör modellerna 
lättöversiktliga och mer visuellt presentabla. Källkoden är i tidigare versioner utav RapidMiner 
publicerad, vilket tillåter användare att skräddarsy systemet, tillskillnad från till exempel WEKA [10] 
där källkoden är dold. RapidMiners [2] mångfaldiga språkstöd är en egenskap inte alla 
datautvinningsverktyg har. Exempelvis stödjer verktyget Orange [22] endast Python [27].  

3.3.3 Byggnadsverktyget Gradle 

Gradle [6] är ett automatiseringsverktyg som bygger på Apache Ant [34] och Apache Maven [35]. 
Istället för ett XML-baserat sätt att deklarera projektstrukturen så använder Gradle sig utav det 
domänspecifika språket Groovy [7]. Gradle använder sig utav ett annat sätt än Maven och Ant för att 
definiera projektets konfiguration, genom att använda sig utav en graf (s.k. riktad acyklisk graf) 
bestämmer Gradle vilken uppgift som ska köras näst. Gradle stödjer även inkrementell byggnad, den 
bestämmer vilka delar av bygg-trädet som behöver uppdateras, och uppdaterar dessa istället för hela 
projektet.  

3.4 Simulering 

Simulering involverar imitationen av verkliga system när mätning och experiment med det verkliga 
systemet är farlig, tidskrävande eller kostsam [53]. Det är en metodologi för att få förståelse av de 
matematiska, logiska och symboliska inbördesrelationer mellan entiteter i system [53]. Förståelsen fås 
av att studera effekterna av förändring på en eller fler faktorer i systemet [53]. 
 
Ett system kan modelleras med olika metoder, men i det här projektet används en s.k. (stokastiskt) 
diskret eventsimulering (eng. discrete-event system simulation) [53][54].  
 

Diskret: Ett dynamiskt system kan simuleras (likt simulatorn som används i den här studien) genom 
att diskretisera (dela upp) tiden och låta det ändrar tillståndet av enheterna i simuleringen. En sådan 
tidsenhet kallas tick. En ticklängd, eller varaktighet, är definierad internt utav simulatorn och motsvarar 



 

19 
 

0.1 sekunder (per tick). I varje tick ökas tidsvariabeln med tickets längd och tillståndet (position och 
hastighet och om fåren är levande) av enheterna uppdateras.  
 

Event: Ett event är en omedelbar händelse som kan ändra systemets tillstånd [53].  
 

Stokastiskt: Simuleringen är stokastiskt, dvs. enheternas tillstånd är inte enbart en funktion av tiden 
och kan variera slumpmässigt. 
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4 GENOMFÖRANDE 

I det här kapitlet beskrivs genomförandet av projektet, dess olika faser och iterationer. Kapitlet 
behandlar hur arbetet utfördes med den valda iterativa utvecklingsmetoden. Även kravinsamlingen 
samt hur kravspecifikationer förmedlades till författarna under genomförandet tas upp. 

4.1 Arbetets planering 

I figur 11 åskådliggörs projektfaserna. Projektet genomförs under en 10 veckor långt tidsperiod och 
inleds med en förstudie under vecka 12 och 13. Trianglarna i figuren representerar relevanta tidpunkter, 
såsom deadlines. Efter förstudien påbörjas arbetet, genomförandet hos uppdragsgivaren, mellan vecka 
14 och vecka 21.   
 

 
Figur 11. Översikt av hela arbetets faser. Rutan mellan v12 och v22 markerar projektets varaktighet. Källa: Anne 
Håkansson. 20 november 2014. KTH [52]. 

4.1.1 Förstudie 

Förstudien påbörjades två veckor innan arbetet hos uppdragsgivaren på plats startades (se figur 11). 
Fasen inleddes med ett möte med uppdragsgivaren där information och fakta gavs om verktygen och 
tekniken som skulle komma att användas. Dessa var: RapidMiner [2], genetisk programmering [3] och 
Gradle [6]. Det var även en presentation i form av en PowerPoint [1] som innehöll bakgrunds 
information, syfte och mål med deras längre projekt. Efter mötet påbörjades litteraturinhämtning och 
informationsinsamlande om dessa tekniker, främst via internet men även via litteraturstudier från 
uppdragsgivaren samt databassökningar i KTHs bibliotek.  
 
Under den här perioden, inhämtades även kunskap om verktygen genom testande och 
handledningsprogram (eng. tutorials). Stora delar av det första och andra kapitlet i rapporten skrevs 
även under denna fas. 

4.1.2 Påbörjandefasen 

Denna fas inleddes med en installation av essentiella verktyg. Eclipse [51], insticksmodulen till Gradle i 
Eclipse samt RapidMiner. Uppkoppling till uppdragsgivarens versionshanteringssystem upprättades 
och sedan påbörjades implementeringen samt testandet för integreringen mellan de kommande 
delsystemen.  
 
Ett projekt för insticksmodulen i RapidMiner skapades och testades, för att se om det fungerade innan 
andra delar av systemen utökades. Det första som valdes att integreras var ett ramverk för genetisk 
programmering. Vid stadiets början hade inget ramverk för genetisk programmering bestämts. 
Ramverken analyserades först av exempelkod på nätet, vilket gav tre potentiella ramverk: JGAP, 
Watchmaker samt ECJ. Dessa ramverk implementerades med varsin klass och ett enkelt problem. 
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Problemet var bland annat att hitta en önskad text sträng där varje bokstav var en gen. Till slut valdes 
JPAG, som motiveras i teori avsnittet 2.5. 
 
Innan en fortsatt användning av ramverket, testades integreringen med insticksmodulen i RapidMiner. 
Det fungerade och vidare implementerades och testades det genetiska programmeringsramverket JPAG 
grundligare. Klasser skapades som integrerade vargsimulatorn med JGAP.  Lämplighetsfunktioner 
(eng. fitnessfunction) för att få vargen att röra sig mot en viss koordinat testades och lyckades (avsnitt 
5).  
 
Vid det här stadiet var första iterationen färdig och samtliga system integrerade. Nästa iteration innebär 
att bygga ut och förbättra delsystemen.  

4.2 Utvecklingfasen 

I detta avsnitt behandlas val, teori och applicering av utvecklingsmetod och med dess tillhörande 
iterationer. 

4.2.1 Val av utvecklingsmetod 

Exakt vad systemet skulle utföra och ska innehålla är planerat att förändras tillsammans med 
experimenten. I och med detta resonemang, kan därför inte en fas avklaras helt innan nästa. Samtliga 
faser kan få utvecklingen att börja om med planeringen och designen.  
 
Vattenfallsmetoden [67] är en sekvensiell utvecklingsprocess och definierar designen innan 
implementationen [67]. Om kraven ändras måste dokumentationen och planeringen ändras efter detta. 
För att stödja de nya kraven som förväntas komma under utvecklingen och för att kunna hantera 
förändringar och andra idéer är en annan metod att föredra. Även simulatorn kan tvinga systemet att 
förändras eftersom att delar av simulatorn utvecklas parallellt som systemet.  
 
En annan utvecklingsmetod är inkrementellt iterativ utvecklingsprocess [68], som är en cyklisk 
utvecklingsmetod och utvecklades för att hantera vattenfallsmetodens nackdelar [68]. Den här 
processen består av flera cykler, även kallade iterationer, där en cykel kan bestå av design, 
implementation och test.  
 
Scrum [69] skulle kunna användas i det här fallet, vilket är en inkrementell iterativ utvecklingsprocess 
[70]. Scrum antas kräva en hel del kunskap innan den kan börja användas och skulle kunna vara ett 
alternativ om författarna hade mer erfarenhet eller mer tid. 
 
Utan att börja studera en ny utvecklingsmetod så användes en variant, för att spara tid och inte, genom 
att ta fram en process som kändes mest naturlig men ändå är den önskade iterativa 
utvecklingsmetoden. Hur metoden ser ut och hur den används förklaras i avsnitten nedan. 

4.2.2 Val av ramverk för genetisk programmering 

Vid beslutet av vilket ramverk som skulle användas övervägdes följande faktorer: inlärningstiden, 
uppdragsgivarens bakgrund och erfarenhet, användningsområde för projektet och kraftfullheten i 
hänsyn till prestanda. Inlärningstiden är viktig eftersom det är ett nytt område för uppdragstagarna och 
förväntas avslutas inom en begränsad tidsram.  
 
Uppdragsgivaren [19] använde ett verktyg som heter Evolutionary Computation System (ECJ) [14] för 
cirka tio år sedan. ECJ är ett kraftfullt verktyg för genetisk programmering men är mer komplicerat, 
omfattande och har en större inlärningskurva än de andra genetiska programmeringsverktygen [14].   
 
Ramverket Watchmaker [14] övervägdes även. Watchmaker fokuserar på genetiska algoritmer och inte 
genetisk programmering [14]. Utvecklandet av systemet med Watchmaker skulle därför innebära fler 
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implementeringer (och därmed mer kod) för att uppnå samma ändamål. Fördelen med ramverket är 
dess relativt korta inlärningskurva och användbarhet [17]. 
 
Det ramverk som slutligen valdes var Java Genetic Algorithms Package (JGAP) [17], vilket är designat 
för att vara lättanvänt med genetisk programmering [17]. Nackdelen är att det är långsammare än ECJ 
[14] men snäppet snabbare än Watchmaker [16]. Efter argument att syftet med systemet inte har ett 
tidskrav på exekveringen var JGAP [17] det ramverk som passade bäst in på ändamålet och valdes 
därefter. 

4.2.2 Iterativ utvecklingsmetod 

Utvecklingen formar sig efter en iterativ utvecklingsmodell (längden av iterationerna varierade mellan 
en dag och en vecka). För att utforma arbetet därefter följer författarna följande iterationsmönster: (1) 
design → (2) implementering → (3) test. Designen gjordes mestadels vid spontana möten innehållande 
muntliga avtal och diskussion med uppdragsgivaren. Följaktligen utformade författarna en gemensam 
plan för implementeringen. Denna plan är beskriven under varje iteration i avsnitten nedan. 
 
Innan nästa iteration påbörjades var alla tester godkända. Det innefattade alltid ett test innehållande 
alla delsystem utom insticksmodulen till RapidMiner. Modulen testades innan och efter 
utvecklingsfasen med ett integrationstest som i grund och botten gick ut på att alla system har 
integreras och kan exekveras tillsammans. Det fanns ingen explicit testklass utan den testkod som fanns 
i startfilerna. Anledningen till detta var de stora förändringar som hela tiden gjordes i systemet. Det 
antogs att det därmed inte vara möjligt att kunna ha återanvändningsbara tester. 

4.2.3 Utvecklingsfasen 

Här följer iterationerna i kronologisk ordning men delar av närliggande iterationer kan ske parallellt. 
 

Iteration 1: Omlokalisering av kod  
Definitionen av genuppsättningen, populationsstorleken och det mesta av konfigurationen befann sig 
internt i klasser där den användes och en ändring av koden var tvungen att hårdkodas. En 
omlokalisering till startfilen av dessa gjordes. Implementeringerna av genklasserna befann sig direkt 
under det genetiska programmet men förflyttas till integrationssystemet. Koden är i slutet av denna fas 
mer modulär men saknar fortfarande API-klasser och gränssnitt. 

Iteration 2: Hantering av simuleringsdatan 
Vargsimulatorn sparade ursprungligen resultatdatan i en vanlig textfil men beslutet ändrades av 
uppdragsgivaren. Samtliga system modifierades för att hantera ändringen av resultatdatan som nu 
bestod av objekttyper. Anledningen till ändringen var en ny kravspecifikation. Beslutet resulterade i ett 
nytt gränssnitt, SimulatorI, och även ett första steg mot ett API.   

Iteration 3: Ombyggnad av individernas exekvering 
Tidigare hade generna exekverat via en loop, men nu exekverades istället hela trädet. Här tillkom nya 
funktioner och terminaler för experiment med manipulering baserat på trädets returvärde. För första 
gången definierades även variabler, som vid exekvering hämtar data från simulatorn och returnerar 
värden beroende på simulatorns tillstånd. Även nya lämplighetsfunktioner definierades och nya 
experiment påbörjades. 

Iteration 4: Införing av tick 
Simuleringen via vargsimulatorn exekverade ursprungligen alla kommando i förhållande till realtid 
(beroende på processor). För att istället exekvera på ett mer konsistent sätt, infördes istället tick-
baserad exekvering även kallat stokastisk diskret eventsimulering. Det bidrar även till att få systemet 
generellt för att exekvera andra typer och varianter av simulatorer. Bland annat skapades nya versioner 
av samtliga implementerade gener, och dessa behövde omdefinieras för att inte använda sig av en 
fördröjningsfaktor (eng. delay). 
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Iteration 5: Skapande av API och omlokalisering av kod 
Den överläggande strukturen är klar och ett API kan börja utformas. Konfigurationen, skapandet av 
simulatorn, direkta simulator, generell gentyp, resultatexekverare (tolkar och exekverar resultatet av 
rotnoden) och lämplighetsfunktionen är exempel på uppgifter API:et nu stödjer. Till följd av detta har 
även systemen internt förbättras i följande aspekter: inkapsling, hög sammanhållning och låg koppling. 

Iteration 6: Sparande och återskapande av simuleringar 
Genom att använda XStreams [47] serialiserings- och deserialiseringsverktyg kunde nersparning och 
återskapande av population, och enskilda individer, utföras. Det var även flera interna buggar som 
löstes under iterationen. Systemet stödjer vid det här laget flera olika typer av uppstartningar. 

4.2.4 Övergångsfasen 

I och med att systemet har tagit form, påbörjades annan funktionalitet att implementeras. Anledningen 
varför insticksmodulen för RapidMiner ligger här är eftersom att systemet måste ha klart definierade 
parametrar innan modulen kan implementeras.     
 

Iteration 7: Grafrepresentation 
Det inbyggda grafrepresntationsverktyget i JGAP implementerades och utvecklades (gennamn lades 
till) för att kunna att visualisera de utvecklade beteendeträden. 

Iteration 8: Implementera timeseries konverterare 

Beteendemodelleringen ska kunna visualiseras av ett existerande bibliotek skapat av uppdragsgivaren 
[1]. Mellan ett interval bestående av ett bestämt antal tickar, sparas vargens och fårens positioner. På så 
vis kan agenternas beteenden grafiskt visualiseras i form av linjer mellan dessa positioner. 
 

Iteration 9: Implementera insticksmodulen för RapidMiner 
En ny RapidMiner operator definierades med vissa argument som sedan skickades vidare till olika 
startfiler i systemet. Flera konfigurationsvariabler implementerades för att ge användaren av operatorn 
fler val. 

Iteration 10: Refaktorisering, städning och granskning av API 

Slutligen avslutas implementeringen med en städning av kommentarer, refaktorisering och 
omlokalisering av klasser, paket och gränssnitt.  

4.3 Experimentmetoder 

Här beskrivs anledningar till varför just den tillämpade experimentmetoden valdes och sedan hur den 
ser ut och appliserades i experimenterna. 

4.3.1 Val av experimentmetod 

Eftersom att experimenterna gjordes i samband med en iterativ utvecklingsmetod ville författarna hitta 
en experimentmetod som gick i samband med dess steg, vilket var: (1) design → (2) implementering → 
(3) test. Det gick inte att applicera den här metoden direkt på experimentet eftersom att det exempelvis 
inte var i författarnas intresse att testa (steg 3) experimentet. Experimentet är testet och blir ett 
onaturligt arbetssätt. 
 
Med en snabb sökning upptäcktes aktionsforskning [61] vilket är en cyklisk forskningsmetod. En cykel 
kan vara (1) aktion planering → (2) aktion → (3) reflektering → (4) praktisk teori [61]. För att applicera 
denna metodik tillsammans med den iterativa utvecklingsmetoden, ändras cykelstrukturen för kunna 
göra stegen så nära som möjligt.  
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4.3.2 Applicering av experimentmetod 

Grunden av experimentmetoden är fortfarande en variant av aktionsforskning. Strukturen av den 
experimentmetoden som används i den här studien bestod av följande steg:  
 

1. Planera för undersökning 
2. Genomföra undersökning 
3. Analysera resultatet och identifiera problem eller intresseområde 

 
Ett experiment var en iteration av steg ett till och med steg tre. Den här varianten av metodologi stödjer 
experimentens upplägg i rapporten. Varje nytt experiment börjar med att förklara planeringen för 
undersökningen (steg 1), som består främst av att definiera uppsättning av tillåtna gentyper och annan 
konfiguration som möjligtvis utgår från en tidigare analys. Eventuella förändringar i hur programmen 
exekveras internt i systemet, förekom även här.  
 
Genomförandet av undersökning (steg 2) var exekvering av systemet med de angivna parametrarna. 
Här exekveras och utvecklas programmen med genetisk programmering. Det här steget står under 
namnet Simuleringsresultat. Analysen av resultatet och identifieringen av problem eller intresseområde 
görs i Analys-delen (steg 3). 

4.4 Kravinsamling 

Metoden för projektets kravinsamling varierade under projektets olika faser. Här beskrivs de metoder 
och en övergripande definition av kravinsamlingen. 

4.4.1 Initiala krav 

Kravinsamlingen inleddes med två intervjuer vid olika tillfällen. Den första intervjun gav en inblick i 
vad projektet handlar om, vilket i det här stadiet var datadriven beteendemodellering, genetisk 
programmering och testdriven utveckling [5]. Det skulle utvecklas i språket Java och i Eclipse [51] miljö 
där systemet skulle vara en insticksmodul av typen Eclipse RCP [50]. Systemet skulle integrera genetisk 
programmering av beteendemodeller och ha konfigurationsval.  
Vid nästkommande intervjutillfälle hade en undersökning inom områdena gjorts och resulterade i en 
sammanställning av frågor. Ett urval av dessa är: 
 
 

 

Fråga: Ska programmeringen av agenter använda programmeringsprincipen agent-orienterad 
programmering eller objekt-orienterad programmering? 

Svar: Objekt-orienterad programmering. 
 

Fråga: Vilken typ av data är det som ska tolkas och behandlas? 

Svar: Rådata, positioner, koordinater i det här fallet. 
 

Fråga: Är det några förbestämda ramverk, till exempel JADE, eller annat verktyg som ska 
användas? 

Svar: JADE, Gradle, JUnit och RapidMiner men inget genetisk programmerings ramverk. Endast 
open-source versioner ska användas. 
 

 
Det var en ändring i kraven. Systemet skulle utvecklas som en insticksmodul till RapidMiner istället för 
Eclipse RCP. Uppdragsgivaren gjorde även en presentation med hjälp av en PowerPoint [1]. Där 
framkom det att maskininlärningen skulle vara icke-realtid (eng. offline) snarare än realtid (eng. 
online).  
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Systemet skulle ske via testdriven utveckling enligt kravspecifikationen och alla klasser skulle ha ett test 
(s.k. enhetstest) med en automatisk testning med hjälp av verktyget Gradle. Däremot var 
genomförandet upp till författarna, men att testerna var viktiga i slutet av det här projektet. Med tanke 
på hur nytt området var för författarna beslutades kodning innan testning. 

4.4.2 Krav under arbetets gång 

Under arbetet var handledarna till projektet lättillgängliga. Fler kravinsamlingar och diskussioner om 
projektet kunde därav utföras ofta och snabbt. Författaren och uppdragsgivaren kunde ställa frågor på 
spontana möten på arbetsplatsen. För att ytterligare diskutera struktur och upplägg ritas olika modeller 
på ett whiteboard tillsammans. Vid ett stadium i projektet såg tavlan ut som i figur 12. 
 

 
Figur 12. Den whiteboard som användes för förmedling av tankar och idéer under studien. 

Att systemet skulle ske med testdriven utveckling togs återigen upp. Den här gången bekräftades att 
testerna kan skrivas efter att systemet är klart, om detta är något författarna vill göra. Det är därför 
oklart när eller om testerna blir till sist klara. Anledningen till att testerna blir uppskjutet är för att 
uppdragsgivaren önskade att det fanns olika varianter av samma fil. Det tolkades först som att 
versionshanteringssystemet skulle ta hand om möjliga varianter som skett under systemets utveckling, 
men så var inte fallet. Efter varje experiment skulle de nya klasserna som valts att ersätta de gamla, 
kopieras och döpas om.   
 
Ytterligare krav att individernas program och population ska kunna sparas ner och återupptas för 
användning definierades därefter. Nya experiment ska då även finnas i en fil som inte överskrids vid 
varje körning. Dessutom ska det finnas möjlighet att visualisera beteendemodellerna i form av 
grafrepresentation. 
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5 SYSTEM FÖR DATADRIVEN BETEENDEMODELLERING 

I det här kapitlet beskrivs det system som utvecklats. En översikt av systemets struktur representeras 
först och därefter beskrivs de olika delsystemen. 

5.1 Översikt av systemets struktur 

Från insticksmodulen i RapidMiner startas systemet (via Startup i figur 13) och därmed påbörjas 
individernas simuleringar och evolution. Startup är en del av Mellan-programmet 
(Integrationssystemet) som är den komponent som startar det Genetiska programmet och 
sammankopplar den med Vargsimulatorn. Se figur 13 för en grafisk representation av systemets 
struktur. Notera att systemet inte följer något specifikt designmönster och att namnen är temporära och 
existerar endast under utvecklingen. Efter utvecklingen slås samtliga system samman till samma 
Eclipse-projekt. 
 

 
Figur 13. UML-diagram över systemets utplaceringsstruktur. Mellan-programmet sammankopplar 
vargsimulatorn och det genetiska programmet. Där definieras inställningar och specifika gener för 
exekveringen. Insticksmodulen i RapidMiner är en operator som tar emot 

Det genetiska programmet är har utvecklats som en självständig generell del av systemet. Samtliga 
simulator specifika gener eller kopplingar görs utanför.  Det genetiska programmet är utvecklat med ett 
ramverk, JGAP, som redan har många färdiga implementationer för genetisk programmering. Följande 
avsnitt behandlar de olika delarna av systemet. 
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5.3 Det genetiska programmet 

Det genetiska programmet i systemet ansvarar för att skapa populationen, simulera individer (från 
populationen) och utföra maskininlärningsprinciper för att utveckla individerna. De 
maskininlärningspinciperna (även kallade genetiska algoritmer) som används är fördefinierade i JGAP 
biblioteket. För att konfigurera det genetiska programmet används klassen GPConfig (se figur 13) 
innehållandes variabler som exempelvis: populationsstorlek, antalet utvecklingar, maximala antalet 
gener (funktioner och terminaler), trädets maximala och minimala djup, lämplighetsfunktion och 
maximala antalet ticks.  
 
Tick är ett mått simulatorn använder som representerar en godtycklig tidsenhet. Genom att använda 
tick fås en mer rättvis simulering emellan individerna, då oönskade förekommande faktorer 
(exempelvis exekveringsmiljö) inte påverkar simuleringen. Det genetiska programmet stödjer alla tick-
baserade simulatorer som har implementerat gränssnittet SimulatorI vilket gör programmet relativt 
generellt i den stödjande aspekten.  
 
För att stödja olika simulatorer räcker det dock inte att simulatorn implementerat gränssnittet 
SimulatorI, eftersom GP programmet måste kunna skapa nya instanser av simulatorn vid varje 
evaluering av en individ. Därför har ännu ett gränssnitt, SimulationCreator, definierats för skapandet 
av simulatorn.  
 
En exekvering av en individsprogram utförs i SimFitnessFunctions evalueringsmetod. I den här 
metoden exekveras beteendemodellen. Internt i modellen exekveras varje gen för sig. En del gener 
hämtar värden som variabler och konstanter, exempelvis terminalerna som finns. En delmängd av 
dessa utför även vissa beräkningar på data, till exempel variabler som beräknar vinklar mellan vargen 
och fåren. Efter exekveringen av generna kan antingen beteendemodellen returnera ett värde som 
används vid till exempel val av handling, eller så kan generna utföra en handling direkt. Varje handling 
exekveras omedelbart i simulatorn och därefter exekveras modellen på nytt, om ingen maximal 
simuleringstid är uppnådd.   
 
För vidare information om de olika exekveringstyperna och beteendemodeller som används i systemet, 
se avsnitt 5 Simuleringsexperiment.  

5.4 Vargsimulatorn 

Uppdragsgivaren [19] har bidragit med en exempelsimulator, som används som test till ett verkligt 
problem. Problemet går ut på att en varg så effektivt som möjligt ska fånga och äta upp får i en enkel 
tvådimensionell miljö. Vargen agerar som agenten och fåren fienden som ska neutraliseras, i detta fall 
datorkontrollerade med ett visst flockbeteende (utvecklat vid ett tidigare examensarbete [43]). Systemet 
som byggs under studien testas och anropar vargsimulatorn genom ett gemensamt projekt och API. 
Målet är att vargen ska utveckla sitt beteende med hjälp utav genetisk programmering och lära sig en 
effektiv datadriven metod för att äta upp fåren inom en viss tidsram. Vargen har följaktligen inget 
fördefinierat beteende utan detta utvecklas helt under programmets exekvering. 
 
I figur 14 visas en skärmdump av vargsimulatorn. Vargen (röd) jagar fåren (gula) som flyr från vargen 
med ett flockbeteende. Antalet levande/döda får, position, hastighet och körtid kan ses i menyn i 
överkanten av figuren. “In fence" rutan ignoreras i denna simulator (den används vid en annan 
simuleringstyp). 
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Figur 14. Skärmdump av vargsimulatorn. Vargen (röd) jagar fåren (gula) som flyr från vargen med ett 
flockbeteende. 

Vargen kan utföra fyra enkla rörelser, svänga höger, svänga vänster, accelerera och retardera. Dessa 
rörelser kombineras i genetiska program för att få ut det önskade beteendet. Vargen kan styras manuellt 
i realtid via piltangenterna eller internt via kommandon från fil eller annat program. I projektets fall 
sker styrningen från det utvecklade systemet. 

5.4.1 Fördefinierad centroidalgoritm 

Det finns en fördefinierad algoritm för vargens beteende implementerad i vargsimulatorn. Algoritmen 
räknar ut fårens gemensamma position och sätter vargens riktning mot centroiden (mittpunkten) av 
fårklungan. Det intressanta med algoritmen är att vargen visar röra sig i en nästintill perfekt cirkel. 
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Beteendet kan efterliknas med en riktig vallhund som kan lura in får genom cirkulära rörelser [21]. En 
ögonblicksbild under en viss tidpunkt i exekveringen illustreras i figur 15.  
 

 
Figur 15. Ögonblicksbild under en exekvering av simulatorn med den fördefinierade vargalgoritmen. Vargens 
gångväg (röd) och fårens (grön) visas som heldragna linjer genom hela simuleringen 

5.5 Integrationssystemet 

Avsnittet inleds med att systemets syfte förklaras. Därefter förklaras de startmöjligheter systemet har i 
Startlägen. Slutligen beskrivs systemets fördefinierade gener i Genpaket. (Notera att namnet endast är 
tillfälligt och ska syfta på att det är ett system mellan andra system, visas i UML-diagrammet under 
namnet Mellan-programmet.)   

5.5.1 Systemets funktion 

Integrationsystemets funktion är att instansiera och koppla samman det genetiska programmet med 
simulatorn och olika start filer. Genom att dela upp det på detta sätt förhindras hårda kopplingar 
mellan det genetiska programmet och simulatorn. Det är diskutabelt om implementeringen av 
gränssnittet för simulatorn (SimulatorI), bör befinna sig i det här systemet eller i paketet för det 
genetiska programmet. 
 
Annan funktionalitet inkluderar sparande och återskapande av populationer och individer samt 
visualisering av programmen. Den förstnämnda funktionaliteten utför samtliga serialiseringar och 
deserialiseringar av objekt med verktyget XStream [47].   
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Programmen representeras visuellt som en graf där noderna är en gen och förbindelserna visar 
förhållandet som barn- och föräldernoder. I nedanstående figur 16 visualiseras två träd med gener. Det 
vänstra trädet är ett program efter några få generationer, medan den högra visar ett mer komplext och 
utvecklat beteende i ett senare stadie. Verktyget tillhandahålls av ramverket JGAP men har modifierats 
för att visa gennamnen. Rootnoderna (Subract respektive ArcSine) är de gulfärgade noderna i mitten av 
träden. Ett träd kan även representeras i textform där terminalerna skrivs ut med sina namn och de 
aritmetiska funktionerna med sina tecken (se figur 17). Träden som representeras i figurerna innehåller 
noder för att manipulera agenten i simulatorn direkt.  
 

 
Figur 16. Två grafrepresentationer av genetiska programmeringsträd. Det vänstra trädet representerar ett 
enklare beteende, medan det högra är mer utvecklat. Noden i mitten av träden, Subtract samt ArcSine, är 
rootnoden. 

 

 
Figur 17. Representation av ett kort genetiskt program i textform. Namnen är terminaler som i detta fall utför 
kommandon (Right, Left, DirectNorth osv). De aritmetiska Funktionerna är multiplikation och divisions (*, /) 
samt sine som tar DirectSouth som argument. 

För att representera träden grafiskt, som i figur 17, krävdes en implementation av JGAPs 
grafvisulaiseringsvektyg. Verktyget stödde dock inte att namnen på generna skrevs ut, så detta behövde 
implementeras av författarna. För textrepresentation behövdes inget implementeras, utan texten skrevs 
ut i konsolen mellan varje evolution. 

5.5.2 Startlägen 

Det är möjligt att starta systemet på tre olika sätt: ny evolution, evolution från tidigare population eller 
evolution utifrån en individ.  
 

Ny evolution 
Via det här valet skapas initialt slumpmässiga program för att fylla ut populationen. Systemet exekverar 
sedan varje individ i simulatorn, där en exekvering av samtliga individer är en generation. Vid varje 
generation loggar och sparar det bästa programmet samt hela populationen i XML-format.  

Evolution från tidigare population 
En tidigare utvecklad population har redan skapats och existerar i form av en XML-fil. Med XML-filen 
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finns valen att återskapa data som en population i det genetiska programmet och fortsätta generera nya 
program, eller exekvera alla individer i populationen direkt utan att använda de genetiska algoritmerna. 
Valet att kunna exekveringen av populationen direkt är inte överflödigt eftersom de genetiska 
algoritmerna modifierar programmen innan simuleringstart så behövs ett val för att simulera de 
existerande individerna, utan att först modifiera dem. 

Evolution utifrån en individ 
Likt utveckling från en population, framtas ett objekt från en XML-fil och användaren av systemet har 
valet att simulera individen direkt eller återskapa individen i en population. Vid återskapandet av 
individen fylls ursprungligen populationen ut med nya slumpmässiga program och ersätter den första 
individen i med den sparade. Ett annat val som kan göras är att välja att samtliga individer i hela 
populationen börjar som den specificerade individen. Det här valet är ansedd för att kunna börja med 
ett visst förbestämt beteende som önskas förbättras. 

5.5.3 Genpaket 

I detta system finns två paket med olika typer av gener som kan återanvändas till andra projekt och 
experiment. Ett av dessa paket innehåller kommandorelaterade gener och det andra innehåller 
resultatvärdesrelaterade gener. Dessa typer förklaras närmare i avsnitt 5 Simuleringsexperiment. 

5.6 Insticksmodulen i RapidMiner 

Denna modul ansvarar över att ansluta sig till och instansiera rätt klasser med den angivna 
konfigurationen. En tabell över inparametrarna visas i tabell 1. I tabellen hittas bland annat 
konfigurationen som alltid är angiven till den här operatorn och bestämmer även vilka utmatningsdata 
som resultatet ska konverteras till. Det finns många möjliga parametrar däri. Med hänsyn till detta, har 
majoriteten av dessa ett standard värde. Inparametrarna inkluderar även en referens till simulatorn, av 
typen SimulatorI, och en instans av SimulationCreator för att kunna skapa nya simuleringar i systemets 
lämplighetsfunktion.   

Inparametrar 

 

Namn 
Objekttyp Beskrivning 

Simulator SimulatorI En instans av simulatorn. Observation av data hämtas och 
kommandon anges via den här typen.  

Konfiguration GPConfig En samlad fil för all konfiguration som stöds. Här finns 
exempelvis populationsstorlek och den tillåtna 
genuppsättningen. 

Simulator 
skapare 

SimulationCreator Skapar nya instanser av angiven simulator.  

Tabell 1. En överskådlig tabell över de nödvändiga inparametrarna till insticksmodulen för RapidMiner. 

Modulen stödjer valet för vilken typ utmatningsdata som önskas. Anledningen är att det kan vara 
tidskrävande att konvertera till samtliga val och dessutom skapas många filer som får programmet att 
stöka ner i onödan. I tabell 2 visas möjliga utmatningsdata. Notera att minst en och maximalt alla typer 
kan väljas.  

En ny filtyp dyker upp här, SCB-fil som betecknas “.scb”. Den här typen av fil är något timeseries 
biblioteket använder. Den här filen lagrar agenternas position mellan ett förbestämt intervall och 
möjliggör stegvis uppspelning av agenternas rörelser 
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Utmatning 

Namn Objekttyp Beskrivning 

Population GPPopulation Den slutliga populationen. Ingen konvertering krävs. 

Bäst individ GPProgram Det bästa programmet. Ingen konvertering krävs. 

Population som 
XML 

XML-fil Populationen serialiserad till en XML-fil. 

Bäst individ som 
XML 

XML-fil Den bästa individen serialiserad till en XML-fil. 

Bäst individ som 
SCB 

SCB-fil Den bästa individen som är konverterad till en SCB-fil. Den 
här typen av fil är något timeseries biblioteket använder.  

Tabell 2. En överskådlig tabell över de möjliga typerna av utmatningsdata till insticksmodulen för RapidMiner. 
Minst en och maximalt alla typer kan väljas i den angivna konfigurationen.  
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6 SIMULERINGSEXPERIMENT  

I detta kapitel presenteras och diskuteras de olika simuleringsförsök, simuleringstester, samt dess 
resultat som utförts på vargsimulatorn. Första metoden är Direktmanipulering från generna, som 
innehåller experiment där generna skickar direkta kommandon till simulatorn. Nästa metod som 
undersöks är Manipulering baserat på trädets returvärde. I denna metod utförs kommandon efter 
exekveringen av programmet. 
 
Upplägget i det här kapitlet följer en variant av aktionsforskning [61]. Den här typen av 
forskningsmetodologi för experiment diskuteras och förklaras även. Testerna följer upplägget: 
Introduktion, lämplighetsfunktion, terminaler och funktioner, resultat/analys. 

6.1 Direktmanipulering från generna 

Direktmanipulering från generna är ett tillvägagångsättet som användes för manipulering av vargen i 
vargsimulatorn. Det fungerar på det sätt att generna (noderna) innehåller kommandon som exekveras 
direkt på simulatorn. Ett exempel på detta är en gen vid namn LEFT som direkt, när den traverseras, 
skickar ett kommando till simulatorn att agenten ska svänga vänster. Ett annat exempel kan vara en gen 
vid namn Accelerate som exekverar ett kommando till simulatorn att agenten ska accelerera. I figur 18 
innehåller varje gen ett kommando (i detta fall UP, RIGHT, LEFT, DOWN) vilket ska representera 
rörelser hos en agent som kan exekveras. Terminalerna, lövnoderna, benämnda “T“ ignoreras i detta fall 
och talar bara om att exekveringen nått sin slutpunkt.  
 
Traversering av trädet i figur 18 sker i en postorder djupet-först (eng. postorder depth-first) stil. Varje 
nod, förutom terminalerna, har i detta fall en till två barnnoder. När noden traverseras skickar noden 
sitt kommando-id till den kopplade simulatorn (kopplat via Integrationsprogrammet). Kommando-
id:et motsvarar här en viss handling som vargen utför i simulatorn.  När terminalerna “T” nås 
returneras dess värde tills föräldern, och när alla terminaler nåtts är exekveringen av trädet klart. 
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Figur 18. Illustration av metoden direktmanipulering från generna. Ett exempel på programträd representerat 
med olika noder (gener).  Bilden modifierad från wikipedia.org [29]. 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras de simuleringstester som gjorts med denna manipuleringsmetod. 
Metodologin analyseras även. 

6.1.1 Simuleringstest 1: Få vargen att ta sig till en fast koordinat 

Det första försöket gick ut på att testa integreringen mellan systemen och att det genetiska programmet 
och undersöka om vargen utvecklade något beteende. Testproblemet gick ut på att få vargen att röra sig 
mot en viss koordinat (500, 500) i simulatorn.  

Lämplighetsfunktion 

Lämplighetsvärdet, som returnerades från lämplighetsfunktionen 𝑓(𝑥𝑣, 𝑦𝑣), var vargens absolutbelopp 
till koordinaten: 
 

 𝑓(𝑥𝑣,  𝑦𝑣) = √(5002 − 𝑥𝑣
2) + (5002 − 𝑦𝑣

2)  
 𝑥𝑣  =  𝑣𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑥 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑦𝑣 =  𝑣𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑦 𝑘𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡    
 
det vill säga, ju närmare vargen rör sig koordinaten, desto bättre lämplighetsvärde fick den.  
 

Funktioner och terminaler i simuleringstestet 
I tabell 3 presenteras de gener (terminaler och funktioner) som användes av beteendemodellen i 
simuleringstestet. Varje gen kan förekomma mer än en gång i samma modell. Simuleringarna vid det 
här simuleringstesten använde sig utav fyra funktioner (index 1-4) och en terminal (index 5). Minst en 
terminal krävs som slutnod(er) för trädet. Generna hade här direkt åtkomst till att skicka kommandon 
och anropa metoder i simuleringen (direktmanipulering från generna). Observera att ingen explicit 
rootnod användes utan den först förekommande noden i beteendemodellen användes som rootnod. 
Samtliga noder returnerade ett heltal. 
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Index 
Namn Beskrivning Antal barnnoder 

1 

Accelerate Ökar vargens hastighet. Returnerar 
kommando id 2. 

2 

2 

Decelerate Minskar vargens hastighet. Returnerar 
kommando id 0. 

2 

3 

TurnLeft Styr vargen en enhet till vänster. Returnerar 
kommando id 3. 

2 

4 

TurnRight Styr vargen en enhet till höger. Returnerar 
kommando id 1. 

2 

5 

Constant Returnerar en konstant (0 till 10).  0 

Tabell 3. Lista över de gener som användes i simuleringstest 1. Gener med index 1-4 är funktioner och index 5 är 
terminal. Notera att en beteendemodell som är uppbyggd av dessa gener är oberoende på vargens och fårens 

Simuleringsresultat 
Försöket visade sig fungera bra och det tog vargen cirka 14 generationer med en population på 10 vargar 
(individer) att lära sig att gå till koordinaten (500, 500). I figur 19 visar X-ledet antalet generationer och 
Y-ledet absolutbeloppet av distansen från generationens bästa (närmaste) varg jämte koordinaten.  

 
Figur 19. Graf över avståndet från vargen till koordinaten (500, 500) utvecklat över generationer av genetiska 
program. 

Observera genombrottet som skedde vid generation fem, en individ råkade då slumpmässigt hitta en 
betydligt närmare väg, vilket resulterade i ett bättre lämplighetsvärde. Individen lades då som grund till 
de nästkommande generationerna. 

6.1.2 Simuleringstest 2: Få vargen att äta så många får som möjligt  

I detta test skulle vargen äta upp så många får som möjligt. Lämplighetsfunktionen modifierades för att 
belöna detta och ett straff för fler drag introducerades. Dessutom implementerades några funktioner 
utöver rörelsegenerna (Left, Right, Accelerate, o.s.v.): Add, Subtract och Multiply. De 
beteendemodeller som utvecklades här tog flera av vargens tillståndsvariabler, såsom dess koordinater, 
till hänsyn men var däremot oberoende av fårens tillstånd (under exekvering). Beteendemodellen 
förlitar sig på att hitta får på måfå och returnerar lyckade försök med lämplighetsvärdet. På så sätt fick 
den lära sig fårens tillstånd med en trial-and-error metod. 
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I försöket utfördes fyra simuleringsförsök med lite olika parametrar. Varje simulering hade inget 
grundbeteende (skriptad grundmodell) och träden var till en ursprungligen helt slumpmässigt 
genererade. Exekveringstiden för varje simulering var beroende på antalet noder som fanns i 
beteendeträdet.  

Lämplighetsfunktion 

I de fyra simuleringarna som gjordes i detta test varierade lämplighetsfunktionerna. Alla funktioner 
byggde på antalet uppätna får som den största belöningsfaktorn. De tre första använde vargens distans 
till fåren, ju närmare vargen rör sig flocken desto bättre lämplighetsvärde får den. Om ett får var 
uppätet sattes dess distans till 0. Försök två till fyra använde även ett straffbelopp, ett litet värde som 
ökade med storleken på programträden. Detta straffvärde användes för att belöna färre drag.  Nämnvärt 
är att simulering nummer fyra inte använde sig utav distansen till fåren, utan enbart antalet uppäta får. 
Tanken var att testa om vargen själv kunde hitta och röra sig mot fåren. Ju lägre värde som 
returnerades från lämplighetsfunktionen desto bättre var programmet. Observera att 
lämplighetsfunktionen exekveras en gång på varje program, efter dess simulering. Funktionen kan 
därför inte ge vargen betyg under simuleringen.   
 

Funktioner och terminaler 
I tabell 4 presenteras de gener (terminaler och funktioner) som användes av beteendemodellen i detta 
simuleringstest. Generna var en variant utav tre funktioner (index 1-3) och åtta terminaler (index 4-12). 
Terminalerna här hade direkt åtkomst till att skicka kommandon och anropa metoder till simuleringen 
(direktmanipulering från generna).  Notera att en beteendemodell som är uppbyggd av dessa gener är 
direkt beroende på många av vargens tillståndsvariabler men oberoende av fårens tillstånd, såsom 
position. Samtliga noder returnerade ett heltal. 
 

Index 
Namn Beskrivning Antal barnnoder 

1 

Add Returnerar summan av två barnnoder. 2 

2 

Subtract Returnerar differensen av två barnnoder. 2 

3 

Multiply Returnerar produkten av två barnnoder. 2 

4 

Accelerate Ökar vargens hastighet. Returnerar 
kommando id 2. 

0 

5 

Decelerate Minskar vargens hastighet. Returnerar 
kommando id 0. 

0 

6 

TurnLeft Styr vargen en enhet till vänster. Returnerar 
kommando id 3. 

0 

7 

TurnRight Styr vargen en enhet till höger. Returnerar 
kommando id 1. 

0 
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8 

WolfAngle Returnerar vargens riktning (0 till 2π). 0 

9 

WolfVelocity Returnerar vargens hastighet (0 till 3). 0 

10 

WolfXPos Returnerar vargens x-position 0 

11 

WolfYPos Returnerar vargens x-position 0 

12 

Constant Returnerar en konstant (0 till 10). 0 

Tabell 4. Lista av de terminaler och funktioner som användes vid simuleringstest 2. 4Listan består av tre 
funktioner (index 1-3) och åtta terminaler (index 4-12). 

Simuleringsresultat  

I tabell 5 sammanställs resultaten för fyra olika simuleringsexperiment. Därefter följer en förklaring av 
kolumnerna i figuren. 

Simul
-ering 

Fördröjning 
per kommando 

Max 
antal 
noder 

Straff- 
belopp 

Lämplighets 
funktion 

Uppätn
a får (av 
46) 

Körtid per 
simulerin
g (i tics)  

Exekvering
s-tid 

1 
50 10 000 0 

distans till totala 
antal får 26 ~1800  ~15 h 

2 
100 10 000 

0.1 * 
trädstorle

k 

distans till totala 
antal får + 

straffbelopp  0 ~2500   ~1 h 

3 
100 100 000 

0.01 * 
trädstorle

k 

distans till totala 
antal får + 

straffbelopp 6 ~7000   ~2 h 

4 
100 50 000 

0.0001 * 
trädstorle

k 
antal döda får + 

straffbelopp 29 ~40 000   ~30 min 
Tabell 5. Resultat för olika simuleringsförsök där vargens lämplighetsfunktion var att äta så många får som 
möjligt med lite varianser på straff och belöning. 

Fördröjning per kommando 
Det här attributet avgör hur många tickar ett kommando ska exekveras. Om fördröjningen var 50 tickar, 
exekverades kommandot vid tick 1 följt av 50 “tomma” kommandon. De här tomma kommandona fick 
simuleringen att passera tiden. 

Max antal noder 
Antalet noder slumpades mellan noll och maximalt antal noder. Varje nod var ett kommando i de här 
försöken. 

Uppätna får 
Efter varje exekveringen beräknades lämplighetsvärdet och antalet uppätna får av de 46 loggades. 
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Körtid per simulering  
Körtid per simulering är den ungefärliga varaktigheten för varje simuleringen varade i antalet tickar.   

Exekveringstid 
Den faktiska tiden som det genetiska programmet exekverades på datorn i följande exekveringsmiljö: 

● Operativ system: Windows 7 Enterprise 64-bit (6.1, Build 7601) 
● Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3670  @ 3.20GHz (6 CPUs), ~3.2GHz 
● Minne: 12288MB RAM 

Analys av resultaten 
Vargarna som simulerades visade sig inte utveckla någon taktik utan rörde sig helt slumpmässigt, de tog 
ingen hänsyn till sin omgivning. Dock så resulterade simulering 1 och 4 i ett oväntat högt antal uppätna 
får. Anledningen till detta var att vargen ibland antas slumpmässigt krocka in i vargklungan, och 
därmed automatiskt slukade de. Dessa program fick då ett bättre lämplighetsvärde och överlevde till 
nästa generation.  

Simulering 1 resulterade i ett högt antal, 26, uppätna får. Dock så kördes varje simulering i enbart cirka 
1800 tickar vilket visade sig vara mindre lyckat, då vargen inte han sluka mer än 26 får på denna tid. 
Denna simulering innehöll inget straffbelopp, vilket gjorde att mindre träd inte belönades.  
 
Simulering 2 och 3 resulterade däremot i för små träd, eftersom straffbeloppet var så stort så belönades 
små programträd och simuleringen avbröts därför innan vargen han göra flera drag.  
 
Simulering 4 gav ett bra resultat, 29 stycken uppätna får. Det var väntat eftersom fler noder ger en 
längre simuleringstid att exekvera över och därmed kan exekvera fler varianter beteendemönster innan 
i modellen får mer “rätt”.  
 
Fler noder i trädet gav generellt ett bättre resultat och att begränsa antalet noder hade en direkt negativ 
påverkan på resultatet. För att förbättra uträkningen av lämplighetsvärdet behövs antingen straff tas 
bort eller en begränsning på simuleringstiden. Tiden kan till exempel begränsas via belöning i 
lämplighetsfunktionen eller sätta en maximal tid för exekvering av varje simulering.  
 
Slutsatsen är att eftersom vargen inte lyckades utveckla något effektivt beteende, kan försöken inte säga 
sig lyckade. 

6.1.3 Simuleringstest 3: Äta får baserat på grundbeteende  

I detta test introduceras ett nytt tankesätt: att bygga den datadrivna beteendemodelleringen med hjälp 
utav ett fördefinierat beteende. Tanken är att, efter observationer utav tidigare utförda simuleringar, så 
visade sig en ren datadriven beteendemodell kräva mycket lång simuleringstid och resultatet blev 
bristfälligt. En enklare form av uppgift, som att enbart röra vargen till en koordinat (se simuleringstest 
1), kan enkelt skapas genom enbart datadriven beteendemodellering. Däremot verkar ett mer komplext 
beteende, som i vargens fall att fånga många flyende får, kräva någon form utav grundbeteende. Detta 
test undersöker huruvida en datadriven beteendemodell kan utvecklas snabbare och effektivare genom 
att hjälpa utvecklingsprocessen med ett grundbeteende.  
 

Grundbeteende 
Beteendet som testet grundas på är enkelt: det finns gener i trädet som sätter vargens vinkel mot ett 
visst får. Dessa gener kallas TurnToSheep. Beteendemodellen kommer således slumpmässigt välja 
TurnToSheep genen för olika får och kombinera dessa med de andra generna (se tabell 6).  Detta gör att 
vargen har ett visst fast beteende som den kan utveckla genom att, till exempel, välja olika får att vända 
sig mot och kombinera dessa med att svänga åt olika riktningar under exekveringen.  

Lämplighetsfunktion 
I simuleringstestet användes en lämplighetsfunktion som belönar vargen för antalet uppätna får, dess 
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distans till de levande fåren samt ett mindre träd med ett mindre straffbelopp. Ett lägre 
lämplighetsvärde är bättre. 

𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 =  0.0001 

𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓å𝑟 +  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓å𝑟𝑒𝑛 
+ (𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑝å 𝑡𝑟ä𝑑𝑒𝑡 ∗  𝑠𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝) 

Definition av funktioner och terminaler 

Simuleringstestet använde sig utav 46 stycken TurnToSheep gener, ett för varje får. TurnToSheep genen 
sätter vargens vinkel till fåret baserat på vargens position i förhållande med fårets (då vargen och fåren 
använder olika koordinatsystem delas spelplanen upp i fyra kvadranter och vinkeln räknas ut med 
trigonometri).  Nedan, i tabell 6, visas funktioner och terminaler.  
  
 

Index 
Namn Beskrivning Antal barnnoder 

1 

Add Returnerar summan av två barnnoder. 2 

2 

Subtract Returnerar differensen av två barnnoder. 2 

3 

Multiply Returnerar produkten av två barnnoder. 2 

4 

Divide Returnerar kvoten av två barnnoder.  2 

5 

Cosine Returnerar kosinus av barnnoden. 1 

6 

Sinus Returnerar sinus av barnnoden. 1 

7 

If Exekverar en barnnod och returnerar dess 
värde beroende på om det är större eller 
mindre än 0.  

2 

8 

TurnToSheep Vänder vargen mot ett visst får. Returnerar 
vargens nya vinkel.  

0 

9 

Accelerate Ökar vargens hastighet. Returnerar 
kommando id 2. 

0 

10 

Decelerate Minskar vargens hastighet. Returnerar 
kommando id 0. 

0 
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11 

TurnLeft Styr vargen en enhet till vänster. Returnerar 
kommando id 3. 

0 

12 

TurnRight Styr vargen en enhet till höger. Returnerar 
kommando id 1. 

0 

13 

Constant Returnerar en konstant (0 till 10). 0 

Tabell 6. Funktioner och terminaler som används i simuleringsförsök 3. Index 1-7 är funktioner och 8-13 
terminaler. 

Simuleringsresultat  

Detta simuleringsförsök visade sig lyckat. Den bästa vargen åt 45 får, av 46, i en simulering bestående 
av 10 000 tickar. Vargen rörde sig i ett visst beteende, där den riktade in sig mot olika får och 
accelererade mot dem. Lämplighetsvärdet för det bästa programmet var cirka 1030 medan 
startprogrammet hade ett värde på cirka 46 000 (ju lägre desto bättre). Nedanstående är utdrag ur 
loggfilen för den bästa vargen. Värdet size är här antalet noder i trädet och runtime hur många tickar 
simuleringen varade i. 
 

fitness: 1030.0042 kills: 45 size: 4245 runtime: 10094   
 

Trots det tillsynes lyckade simuleringsförsöket behöver en komma ihåg att beteendet som utvecklades 
fick hjälp genom att modellen byggde på gener med funktionen att rikta in vargen mot ett visst får. Då 
målet med studien är att försöka utveckla en helt datadriven beteendemodell kan detta försök visa sig 
omotiverat, men tillsvidare och är det bästa försök som genomförts och bevisar på en lyckad 
riktningsstyrd datadriven beteendemodell.  

6.1.4 Slutlig analys av direktmanipulering från gener 

Beteenden med den här metoden ger överlag inte ett bra resultat. Beteendet blev skriptat eftersom att 
en hel traversering igenom beteendeträdet var en sekvens av kommandon. Exekveringen av gener 
saknade dessutom, i de flesta fall, beroende av simuleringsdata vilket gjorde att exempelvis fårens och 
vargens position inte hade någon påverkan på beteendet. Det ger att modellen inte resulterar i ett 
beteende utan istället en skriptad modell. 
 
I det första försöket var det irrelevant att vargen hade kännedom om någon simuleringsdata eftersom 
det var en fast punkt och vargen alltid hade samma startpunkt. Om vargen hade en slumpmässig 
startpunkt vid varje simuleringsförsök, hade vargen inte lyckats med att uppfylla målet. Detsamma 
gäller för det andra försöket.  
 
För att utveckla ett beteende behövs nya, och fler, typer av gener (noder) som vid varje kommandoval 
(sväng vänster, höger, accelerera eller retardera) får realtidsinformation från simulatorn och därefter 
gör ett val baserat på informationen från simulatorn. I nästa avsnitt kommer en annan typ av 
simuleringsteknik behandlas som tar hänsyn till detta.  

6.2 Manipulering baserat på trädets returvärde 

Den andra typen av manipulering av simulatorn är baserat på trädets returvärde. I denna metod 
exekverar generna inte simulatorn direkt, utan detta sker först efter att hela trädet traverseras. Det 
fungerar på följande sätt: trädet traverseras, noderna utför sin operation och returnerar sitt värde till 
föräldernoden.  Till sist kommer ett värde, efter att hela trädet traverserats, returneras från rootnoden. 
Ett kommando på simulatorn exekveras då beroende på detta värde (se figur 20). Observera att ett träd 
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(program) enbart exekverar ett kommando, och detta sker vid varje tidsenhet (så kallat tick) i 
simulatorn. 
 
I figur 20 illustreras denna metod. En gen utför en operation på sina löv och returnerar resultatvärdet 
uppåt i trädet. Rootgenen returnerar sen det slutgiltiga värdet och simulatorn utför ett kommando 
baserat på detta värde. Observera att de gener längst ned i trädet, terminaler, enbart returnerar ett 
värde. X och Y kan i detta fall anta realtidsvärden, till exempel agentens nuvarande position i 
simulatorn. 

 
Figur 20. Illustration av metoden manipulering baserat på trädets returvärde. Bilden modifierad från 
wikipedia.org [29]. 

De två simuleringstesterna i det här avsnittet använder denna metod. I slutet av avsnittet analyseras 
metoden.  

6.2.1 Simuleringstest 4: Sväng vargen beroende på resultat av rotnoden 

Simuleringstest 4 gick ut på att använda manipulering av simulatorn beroende på trädets returvärde. I 
detta test gjordes alla gener om till att enbart returnera vinklar mellan 0 och 2π radianer. Rotnoden 
returnerade ett värde som tolkades som att vargen skulle svänga höger om vinkeln var mindre än noll 
och vänster i annat fall. Det var lämplighetsfunktionen som konverterade och tolkade vinkeln till ett 
exekveringskommando på simulatorn. 
 

Exempel på ett tidigt program 
Här visualiseras ett första-generations program i textform: 

𝑖𝑓(𝑠ℎ𝑒𝑒𝑝0) 𝑡ℎ𝑒𝑛 ((𝑎𝑟𝑐_𝑠𝑖𝑛𝑒 (𝑎𝑟𝑐_𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 (𝑎𝑟𝑐_𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛𝑒 (𝑠ℎ𝑒𝑒𝑝1 −  3.4998177020797185))))) 
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Programmet här består av 8 gener (noder), varav 5 funktioner (If, ArcSine, ArcCosine, ArcCosine, 
Subtract), 2 variabler (SheepAngle sheep 0, SheepAngle sheep 1) och 1 terminal (3.4998177020797185). 
En variabel är en funktion med 0 barnnoder. Notera att If-funktionen returnerar värdet i then klausulen 
om sheep0 är mer än 0.  
 

Definition av lämplighetsfunktionen 

En liknande lämplighetsfunktion som vid simuleringstest 2 användes här men med vissa 
modifikationer. Antalet uppätna får kvarstår som den största faktorn vid beräknande av 
lämplighetsvärdet, och för att uttrycka detta multiplicerades värdet med en faktor på 100. Anledningen 
varför värdet 100 adderas är för situationer där samtliga fåren är uppätna, storleken på trädet får 
därmed lämplighetsvärdet att underskrida noll, vilket är förbjudet. 
 

𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 100 +  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓å𝑟 ∗  100 

𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 −  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑝𝑝ä𝑡𝑛𝑎 𝑓å𝑟 ∗  100 

𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 +  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑓å𝑟𝑒𝑡 ∗  0.0001 

𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑙ä𝑚𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 −  𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑝å 𝑡𝑟ä𝑑𝑒𝑡 (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑟)  ∗  0.1 

 
Distansen till närmaste fåret har lägst prioritet och behöver därför minskas avsevärt i förhållande till de 
andra påverkande faktorerna. Detta utförs med den prövade faktorn, en hundradel, vilket förhåller sig 
inom intervallet noll och ett. Här belönas även storleken på trädet vilket behandlas i analysen. 
 

Definition av funktioner och terminaler 
I tabell 7 presenteras de gener (terminaler och funktioner) som användes av beteendemodellen. 
Generna är någon av åtta funktioner (index 1-8), en terminal (index 9) eller två variabler (index 10-11). 
Variablerna SheepAngle hade åtkomst till simuleringen genom att hämta data om vargen och fåren. 
Gener i experimentet hade däremot ingen möjlighet att exekvera kommandon direkt från modellen. 
Resultatet vid varje exekvering av beteendemodellen returnerade ett flyttal som representerade en 
önskad riktning av vargen. Det var sedan en utomstående implementerad klass som exekverade ett 
rörelsekommando för vargen, höger om det värdet var mer än noll annars vänster.  

I figuren är beteendemodeller med dessa gener beroende av vargen och fårens gemensamma 
tillståndsvariabel, såsom positioner, och vargen har därmed möjlighet att styra sig mot fåren beroende 
på den uträknade vinkeln. 

Observera att i denna genuppsättning finns ingen Divide-funktion, eftersom det inte finns någon 
kontroll över division med noll. Därför ansågs funktionen inte hjälpa programmet att lösa uppgiften och 
ignorerades.   
 

Index 
Namn Beskrivning Antal barnnoder 

1 

Add Returnerar summan av två barnnoder. 2 

2 

Subtract Returnerar differensen av två barnnoder. 2 

3 

Multiply Returnerar produkten av två barnnoder. 2 
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4 

If Returnerar andra barnnodens värde om 
värdet är mer än noll, annars returneras noll. 

2 

5 

ArcCosine Returnerar inversa cosinus värdet av 
barnnoden. 

1 

6 

ArcSine Returnerar inversa sinus värdet av 
barnnoden. 

1 

7 

Cosine Returnerar cosinus värdet av barnnoden. 1 

8 

Sine Returnerar sinus värdet av barnnoden. 1 

9 

AngleConstant Returnerar en konstant (-2π till 2π). 0 

10 & 
11 

SheepAngle Returnerar den vinkeln mellan fåret och 
vargen (0 till 2π).  

0 

Tabell 7. Tabell över de terminaler och funktioner som användes vid simuleringstest 2. Tabellen består av tre 
funktioner (index 1-3) och åtta terminaler (index 4-12). 

SheepAngle 
En ny gen som användes i detta test kallades SheepAngle. Genen returnerar vinkeln mellan ett specifikt 
får och vargen. Initialt användes fåren med id 0 och 1. Om fåret är död vid exekvering av genen muteras 
den så att den pekar på näst förekommande får. Den vinkel som beräknas är den vinkel mellan fårets och 
vargens position. Vinkeln presenteras visuellt i figur 21. 

I figur 21 visas vargens (röd cirkel) och fårets (gul cirkel) vinklar. Fårets vinkel (b) är gulmarkerad och 
vargens (a) rödmarkerad. I figuren har vargen en mindre vinkel än fårets och bör därför svänga höger för 
att räta upp sig med fåret. När vinklarna är samma accelererar vargen mot fåret. 
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Figur 21. Vargen (röd cirkel) och fårets (gul cirkel) vinklar. Fårets vinkel (b) är gulmarkerad och vargens (a) 
rödmarkerad. 

Vinkeln beräknas mellan fårets och vargens x- och y-position genom att först konvertera koordinater till 
polära (kartesiska) koordinater. Sedan beräknas resultatet enligt följande formel: 
 

𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = | 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑦𝑓å𝑟/𝑥𝑓å𝑟) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑦𝑣𝑎𝑟𝑔/𝑥𝑣𝑎𝑟𝑔) | 

 

Simuleringsresultat 
Det första simuleringsförsöket, som visas i tabell 8, ledde fram till ett lokalt optimum [38] efter 417 
generationer och varade till och med 726:e generation. Lämplighetsvärdet var då 1139.11. Vargen hade 
tillfälligt fastnat i ett lokalt optimum [38]. Maximalt antal noder var 4000 stycken och simuleringstiden 
var ~19 timmar. 

 

Generatio
n 

Antal 
noder 

Trädets 
djup 

Uppätna får 
(av 46) 

Population
sstorlek Antal tickar 

Lämplighet
svärde 

417-726 673 52 36 20 10 000 1139.11 

727 1915 64 44 20 10 000 323.36 
Tabell 8. Data för det första simuleringsexperiment där resultatvärdet av trädet tolkades till att svänga vänster 
eller höger. 

Vid det andra simuleringsexperimentet (tabell 9) medtogs en individ från det första experimentet för att 
öka antalet noder snabbare. Den här individen hade 1767 stycken noder och hade inte lyckats döda 
något får. Det som undersöks nu är huruvida antalet noder förbättrar beteendet.  
 
Några andra modifikationer gjordes även: populationsstorleken dubblades (till 40), simuleringens 
exekveringstid ökades med 20 %, maximalt antal noder dubblades (till 8000), och den verkliga 
simuleringstiden nästintill tredubblades (från tidigare ~19 timmar till ~67 timmar), vilket vid tidigare 
försök var ungefär en dag men är här tre dagar. En mindre justering av lämplighetsfunktionen gjordes 
även för att antalet uppätna får skulle bli signifikantare. Siffrorna på tusentals-positionen är nu antalet 
levande får d.v.s. ett lämplighetsvärde på 46 323.34 betyder att alla 46 stycken (alla) får lever. 
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Generatio
n 

Antal 
noder 

Trädets 
djup 

Uppätna får 
(av 46) 

Population
sstorlek Antal tickar 

Lämplighet
svärde 

1015 3999 97 31 40 12 000 15 100.12 
Tabell 9. Data för det andra simuleringsexperiment där resultatvärdet av trädet tolkades till att svänga vänster 
eller höger. 

Analys av testet 

Antalet vinklar till fåren i den här undersökningen var begränsad till endast två stycken. Anledningen var 
att om alla vinklar skulle vara inkluderade blev det för många terminaler i förhållande till funktioner, 
vilket resulterade i betydligt mindre träd. Vid skapandet av beteendemodellerna är det de genetiska 
algoritmerna som väljer vilken typ av gen som ska komma härnäst. Vid olika försök ser det ut som att det 
är likfördelad chans mellan alla gentyper att väljas som nästa gen. Men om den första genen är en terminal 
eller variabel kan trädet inte traverseras vidare till någon barnnod, och flera noder kan därför inte läggas 
till. Däremot om det istället är en funktion med två barnnoder som väljs är det ytterligare två noder som 
behövs. Dessa har i sin tur en chans att vara en funktion, en terminal eller variabel. För att få stora träd 
behövs många funktioner. Notera att alla värden (terminal eller variabel) alltid är längst ner i trädet och 
markerar att grenen är klar.    
 
Om träden snabbare ska bli större behöver chansen att få en funktion vara hög relativt med chansen för 

att få ett värde. Med endast två vinklar till fåren var sannolikheten att få en terminal
3

11
 (antag att det är 

likfördelat), vilket motsvarar ungefär 27.3% chans att få en funktion. Om stället alla vinklar till fåren 

tagits med hade sannolikheten att få en terminal varit 
47

54
 (antag att det är likfördelat), motsvarande 

ungefär 87.0%, chans att få en funktion. Även om större program belönas i undersökningen går det 
betydligt snabbare med ett mindre antal terminaler. Ett större antal noder innebär även en längre 
simuleringstid eftersom det finns fler val av gener att göra. 

6.2.2 Simuleringstest 5: Ett till försök av att använda vinklar till vargen 

Det här experimentet använde samma genuppsättning som vid experiment 4. I andra simuleringen av 
experiment 4 antyddes det att vissa konfigurationer inte var optimala under dess förhållande till verklig 
tid populationen fick utvecklas. Fler antal noder verkade påverka vargens utveckling negativt och ett 
experiment kan avgöra om det första simuleringsförsökets inställningar ger ett bättre resultat. Denna 
konfiguration i tabell 10.  
 

Simuleringsresultat 
Individerna fick ~67 timmar (ungefär 3 dagar) på sig att utvecklas. Systemet exekverades på datorn i 
följande exekveringsmiljö: 
 

● Operativ system: Windows 7 Enterprise 64-bit (6.1, Build 7601) 
● Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU M 640 @ 2.80GHz (4 CPUs), ~2.8GHz 
● Minne: 4096MB RAM 

 
Måttet av dagar används istället för generationer eftersom generationsantalet oturligt nog skrevs över. 
Notera att även att det är lämplighetsfunktionen från experiment 3 som används. 
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Figur 22. Visualisering av vargens (röd) och fårens (grön) gångväg som heldragna linjer genom hela 
simuleringen. De utskrivna namnen är för agenternas startposition. 

Resultatet är en varg som äter upp alla fåren på 5670 tickar, vilket motsvarar 9 minuter och 27 
sekunder. Den fördefinierad centroidalgoritmen (som förklarades i avsnitt 4.3.1) åt vargen upp fåren på 
7 minuter och 40 sekunder.  Den här algoritmen är cirka 2 minuter långsammare men beteendet är 
intressant. I figur 22 visualiseras vargens och fårens beteende. I tabell 11 sammanställs utvalda attribut 
av denna beteendemodell. 
 

Maximalt 
antal 
noder 

Maximalt 
träddjup 

Populationsstorl
ek 

Maximal 
simuleringstid 
(i tickar) 

4000 1000 20 10 000 
Tabell 10. Sammanställning av en del av den konfiguration som användes för experiment 4. 
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Antal 
noder 

Trädets 
djup 

Uppätna får 
(av 46) 

Antal 
tickar 

620 71 46 5670 
Tabell 11. Några av den bästa individens attribut från experiment 4. 

Beskrivning av vargens och fårens beteenden 

Denna förklaring är ett försök att analysera beteendemönstret. Det är svårt att förstå hur vargen 
“tänker” i varje steg i och med att det endast handlar om returvärden från den exekverade 
beteendemodellen. Däremot kan rörelserna visa handlingarna vargen tar.  
 
Simuleringen börjar med att vargen springer rakt mot fårflockens mitt. Flocken drar ihop sig mot det 
sydöstra hörnet. Här lyckas vargen äta två får. Flocken drar sig norrut medan vargen, som befinner sig i 
flockens mitt, utför en cirkulär manöver. Vid det här laget är flocken samlad och vargen är befinner sig 
utanför flockens mitt. Vargen gör en ny attack mot flocken och upprepar strategin med att backa av från 
flocken om den är utspridd. 
 
Vargen antas ha en strategi som går ut på att samla flocken innan den attackerar. Beteendet verkar ta 
hänsyn till flockens position och dess inbyggda flockbeteende. Dessutom sker inga synliga misstag. 
Vargen verkar alltid ha ett mål med sin handling och har utvecklat ett beteende som utnyttjar 
flockbeteende.  

6.2.3 Slutlig analys av manipulering baserat på trädets returvärde 

I den första simuleringen i experiment 4 hade det ökande komplexa beteendet (fler noder) oftast ingen 
påverkan, (generation 417 till 726), men det visade sig ha en avgörande roll för att utveckla en bättre 
lämpad individ (generation 727). Anledningen till att programmet förbättrades var av slump [38]. Att 
fler noder användes för att skapa ett bättre, mer tillämpat program för testet, var inte överraskande och 
stämde överens med den tidigare analysen i avsnitt 5.1.4.  
 
Resultatet i den första simuleringen var lyckat. Vargen lyckades helt datadrivet äta 44, av de 46 fåren, 
med en slumpmässig initial population. Dock, för att åstadkomma detta, har en faktor uteslutits - 
hastigheten. Den relativt enkla simuleringen i test 1, med endast fyra styrkommandon (Left, Right, 
Accelarate, Decelerate), avgränsades i denna till två styrkommando (Left, Right). Styrkommandot 
skickades beroende på resultatvinkeln. 
 
En annan tanke är att om vargen använt sig utav en utmattningsfaktor (tidsbegränsning för hur länge 
vargen orkar springa) eller en trötthetsfaktor (vargen måste sova mellan ätandet av får inom ett visst 
intervall) så skulle det här simulerade programmet behöva ta andra faktorer i åtanke såsom optimal väg 
och optimera sitt fårätande per tidsenhet för att utforska sin strategi. 
 
Den andra simuleringen i experimentet visade att även om startantalet av noder var mycket högre blev 
resultatet inte alltid bättre. Det kan handla om slump med tanke på den slumpmässiga 
muteringsfaktorn i genetiska algoritmer, eller att det för fler noder tar längre tid att hitta ett bättre 
program. Fler noder (gener) kan sålunda innebära att fler möjliga genuppsättningar behöver 
undersökas innan en bättre individ hittas.    
 
I experiment 5 visade vargen förmågan att få tag i samtliga får. Även om det här beteendet är 
långsammare än den fördefinierad centroidalgoritmen, så finns potiential med det här beteendet. 
Vargen verkar ha utvecklat en strategi även med ett ända returvärde från beteendemodellen. 
Förhoppningarna innan experimentet låg på att vargen skulle lära sig att röra sig mot ett av fåren åt 
gången men visade sig ha möjlighet att vara gå utanför det med dess cirkulära manövreringar.  
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7 SLUTSATS 

Den här uppsatsrapporten presenterar ett system som utför datadriven beteendemodellering med 
genetisk programmering för att utveckla en mjukvaruagents beteende. Systemet är generellt genom dess 
förmåga att kunna anpassas till andra simuleringar med enkla justeringar i en konfigurationsfil. 
Systemet är dessutom anpassningsbart till många olika beteendemodeller i och med dess 
grundläggande exekveringsstruktur. 
 
Med systemet undersöks två manipuleringsätt av en varg i en vargsimulator, direktmanipulering från 
generna och manipulering baserat på trädets returvärde. Resultatet visar att manipulering baserat på 
trädets returvärde ger de bästa datorgenererade programmen där träden returnerar vinklar och vargen 
svänger beroende på dessa. Vargen lärde sig således att med metoden använda de gener som 
returnerade gynnsammast vinklar. Det bästa program som utvecklats lyckades fånga alla får på under 
tio minuter. Det skriptade genbeteendet slukade fåren på cirka nio minuter och för den fördefinierade 
centroidalgoritmen tog det närmare åtta minuter.  
 
Då individerna, vargarna, fick initial hjälp genom att bygga på det skriptade genbeteendet (rikta in sig 
mot får) blev resultatet bättre efter endast några få (upp till 10) generationer, men därefter avstannade 
deras beteendeutveckling. Då programmen inte fick någon hjälp så tenderade vargarnas beteende att se 
slumpmässigt ut och sakna jaktstrategi under många generationer. Det har i studien krävts lång 
simuleringstid (flera dygn), bra konfiguration (såsom populationsstorlek och genuppsättning) och en 
gynnsam lämplighetsfunktion för att utveckla de lyckade datadrivna beteendena.  
 
De utförda experimenten visade att resultaten inte förbättrades av att öka antalet maximala noder i den 
initiala populationen. Däremot verkade ett större noddjup leda till komplexare beteenden. Det bästa 
datadrivna beteendet använde ett noddjup på 70 medan de sämre låg runt 30. Experiment för att hitta 
en optimal mängd noder utfördes, dock hittades inget specifikt antal men indikationer pekar på att ett 
fåtal hundra noder är lämpligt. Detta värde är dock problemspecifikt. 
 
Vidare gav experimenten en betydande förståelse över hur genetiska program påverkas av 
populationsstorleken. Vid en liten populationsstorlek (under 20 individer) verkar det som om 
variationen av individer i populationen snabbare minskar och därmed oftare fastnar i lokala optimum. 
Experimenten antyder även att om beteendemodellen snabbare ska bli större och mer komplex behöver 
chansen att få en funktion vara hög relativt chansen att få en terminal. Terminalerna är lövnoder 
(saknar barn), och avslutar därför sina grenar i de genetiska programträden. Fler funktioner jämte 
värden resulterar därför i större träd, vilket ger komplexare beteenden. 
 
Med den här studien har uppdragsgivaren fått en grund i form av experiment och exempel på 
konfigurationer samt två olika varianter av beteendemodeller som bas för vidare experiment och analys.  

7.1 Utvärdering av systemet 

Studenterna har i detta examensarbete, inom ramen för FoT-projektet Syntetiska aktörer (SA), 
implementerat och utvärderat en inlärningsmetod för data-driven beteendemodellering (DDBM). I 
arbetet har studenterna omvandlat relativt vaga beskrivningar, frågeställningar och önskemål till 
konkreta och relevanta resultat i form av programvara samt denna rapport. 
  
Examensarbetarna har på ett föredömligt sätt tagit till sig ny kunskap i ett forskningsområde som till en 
början var främmande. Studenterna har visat prov på god förmåga att ta egna initiativ, lösa problem, 
arbeta självständigt såväl som i grupp, kommunicera samt att planera och strukturera arbetet. 
  
Sammanfattningsvis kan sägas att utveckling av systemet och projektet har genomförts över förväntan. 
Arbetets resultat kommer att omhändertas och vidare förädlas inom ramen för SA-projektet under 
2015-2017 i syfte att förbättra Försvarsmaktens förmåga att med simuleringsbaserade verktyg planera, 
genomföra och analysera militära övningar. 
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8 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras de anmärkningsvärda områden i studien, vad som kunde gjorts annorlunda 
och anledningen till att vissa problem uppkom i samband med experiment och utvecklandet av 
systemet.  
 

Systemet 
Utvecklingen av systemet i studien genomfördes på ett strukturerat sätt. Det fanns tydliga delmål att 
arbeta emot som gjorde detta möjligt. I och med dess uppdelning kunde arbetet separeras vid mindre 
implementeringar och vid svårare fall kunde två tillvägagångssätt undersökas parallellt.  
 
Vi hade problem med att genomföra omstrukturering av klasser till andra paket då de sparade 
programmen hade kopplingar till den tidigare strukturen. De serialiserade objekten i XML-filerna 
innehöll direkta beroenden till klassnamn och antagligen även dess filväg.  En av de största missarna vid 
implementeringen var, i vår uppfattning, att en del klasser förblev utan paket och låg i standardpaketet. 
Detta medförde att populationerna och programmen i XML-filerna inte kunde återskapas om 
projektstrukturen hade ändrats sedan de exekverats.   
 
Vid åtminstone två tillfällen förlorades generationsantalet av okända anledningar. Det handlade dock 
förmodligen om handhavandefel eftersom systemet var noggrant testat och annars fungerade.   
 
Systemet är för nuvarande strukturerat i flera delsystem. Under utvecklingsfasen var uppdelningen av 
dessa delsystem att föredra, då versionshanteringen blev mer lättunderhållet. Det ansågs dock vara 
stökigt av uppdragsgivaren och att det istället borde slås ihop till ett enda projekt i en större 
paketstruktur. Det vore emellertid inte ett stort bemödande att ändra.  
 

Genetiska programmeringsramverket 
Ramverket som valdes för genetisk programmering, JGAP, visade sig i många aspekter smidigt och 
lättanvänt. En användare behöver inte stora kunskaper inom genetisk programmering (GP) eller 
genetiska algoritmer för att sätta sig in i ramverket, vilket var bra då områdena var helt nya för oss. 
Dock medförde denna lättanvändbarhet vissa problem, främst den höga abstraktionsnivån men även 
låsta (t.ex. paketprivata) klasser, ofullständigt stöd för GP och bristande dokumentation. JGAP väljer 
nämligen att abstrahera bort många av de underliggande genetiska funktionerna för användaren, vilket 
resulterar i att flera av de genetiska delarna av programmen (såsom evolutionsutvecklingen och 
trädtraverseringen) förblir en “black-box”. Detta begränsar vilka implementeringar som kan göras. Det 
finns även problemet i JGAP att även om användaren specificerat till exempel maximala antalet noder 
så kunde det hända att fler än dessa skapades i träden. GP-programmen kunde därför i viss mån frångå 
konfigurationen.  

Ett annat problem vi hade med ramverket var dess ibland otillräckliga stöd för GP. GP är som nämnt en 
specialisering av genetiska algoritmer (GA), och JGAP utvecklades initialt för enbart GA [17]. Det är i 
senare versioner som GP har integrerats i ramverket. Detta medförde att eftersökt funktionalitet ibland 
saknades, som t.ex. att kunna se fullständiga grafiska representationer (med namn på generna) över 
sina program och starta evolutionen med olika konfigurationer [17]. Dessa och fler funktionaliteter 
behövdes istället implementeras manuellt. Klasser avsedda för GA fungerade ofta inte med GP och 
därför uppstod ibland förvirring om vad som kunde användas till vad. Överlag fungerade ändå JGAP 
väl, och ramverket gjorde det den skulle. Det vore dock intressant att undersöka huruvida vi hade fått 
olika resultat med andra ramverk.  

Vargsimulatorn 

Vargsimulatorn, som användes för experiment och tester, fungerade bra och visade sig enkel att koppla 
samman med vårt utvecklade system. Testuppgiften att få vargen att på ett så effektivt som möjligt vis 
sluka får var lättförståelig och enbart en agent behövde kontrolleras med fyra enkla styrkommandon. 
Miljön i simuleringen var enkel, ett tvådimensionellt plan utan hinder eller väderpåverkan. Dock 
introducerades några problem, såsom att vargarna och fåren inte hade samma koordinatsystem, om 
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inga kommandon skickades till vargen så stod simulatorn stilla, och vargen kunde lyckas smita utanför 
kartan. Flera av problemen löstes dock snabbt under studiens gång genom att en av handledarna 
arbetade med vargsimulatorn.  
    

Resultat 

Simuleringstesterna som utfördes på vargsimulatorn gav en del intressanta resultat. Från våra tester 
kunde vi dra slutsatsen att utveckla komplexa datadrivna beteenden var svårare och mer tidskrävande 
än vi tidigare trott. Det krävdes många och ofta parameter- och konfigurationsjusteringar, såsom 
populationsstorlek, djup på de genetiska träden, muteringsfunktioner, antalet noder, simuleringstid, 
och framförallt uppsättning av gener. Dessutom var lämplighetsfunktionen modifierad mellan i stort 
sett alla experiment i försök att hitta bra lösningar. Okomplicerade beteenden, såsom att lära vargen gå 
mot en viss koordinat, visade sig enkelt att implementera och lära upp. Projektets mer komplicerade 
vargbeteende, att jaga och äta upp andra flyende agenter, krävde dock mycket mer testande och 
simulering för att hitta en effektiv lösning. 
 

Det lyckade datadrivet beteende som till slut hittades påvisar att en bra konfiguration och tillräckligt 
lång simuleringstid krävs för att hitta en bra lösning. Intressant att observera var att systemet ibland 
hittade en mycket bättre lösning av ren slump (exempelvis kunde en förstagenerationsvarg lyckas äta 10 
får mot normalt 0) och att lämplighetsvärdet ibland stod stilla under flera generationer (populationen 
befann sig i ett lokalt optimum). Resultaten tyder på att stor generationsstorlek underlättar för 
populationer att inte fastna i lokala optimum.  

Det var även intressant och kontraintuitivt att en större nodstorlek på träden (fler gener) inte 
resulterade i bättre beteende. Tiden för att utveckla beteenden tog även längre tid. Detta berodde 
troligtvis på de flera kombinationer och onödiga gener som behövde rensas bort för att komma fram till 
ett effektivt beteende. Dock visade sig ett större noddjup gynnsammare än ett mindre. En teori till detta 
är att färre onödiga grenar och noder användes i träden, träden består av färre “döda” grenar.   

Den bästa riktningsstyrda datadrivna modellen lyckades neutraliserade alla får på cirka nio minuter, 
den rent datadrivna på nästintill tio minuter och den fördefinierade centroidalgoritmen på åtta. Vi kan 
alltså se att centroidalgoritmen fortfarande är snäppet bättre i vår vargsimulator. I många fall antar vi 
dock att en optimal algoritm inte är möjlig att utveckla i förväg, då det kräver stor kunskap och 
förståelse om problemet, såsom simuleringsmiljön och dess aktörer. Datadrivna beteendemodeller tror 
vi då kan vara till stor hjälp för att hitta de effektiva lösningarna och beteendena. Vi är intresserade av 
att se hur datadriven beteendemodellering och genetisk programmering utvecklas i framtiden. 

Metod 

Valet av utvecklingsmetod och att knyta ihop det med experimentmetoden fungerade riktigt bra för oss. 
Med tanke på den begränsade tiden för studien var det bra att välja något vi kunde komma igång med 
snabbt och inte leta efter någon ny metod som har visat sig bra för någon annan. Scrum metoden hade 
kunnat vara ett alternativ till den vi valde, men vi känner även efter projektet att vi gjorde rätt val. 
Däremot om tiden hade funnits hade Scrum övervägts starkare än här. 

 

. 
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9 FRAMTIDA ARBETE 

Systemet som skapats och arbetet som utförts, är en liten del inom ett treårigt projekt hos 
uppdragsgivarna. I detta avslutande avsnitt behandlas frågeställningarna från deras projekt och även 
några nya. Vidare läsning med relevanta länkar tas även upp. 

9.1 Framtida frågeställningar 

Dessa frågeställningar rör projektet inom Syntetiska Aktörer [1] i stort och har som mål att besvaras av 
uppdragsgivaren [19] inom en treårig period: 

● Är datadriven beteendemodellering (DDBM) som tillvägagångssätt mer effektivt, avseende 
kostnad och tid, i jämförelse med den traditionella domänexpert-metoden (SME)?  

● Vad är huvudfördelarna och nackdelarna med DDBM som tillvägagångssätt? 
● Kan DDBM användas för att skapa ett mer komplext beteende än vad den traditionell SME-

baserad metoden kan ta fram?  
○ Kan maskininlärningsalgoritmer identifiera regler, förhållanden eller beteendemönster 

i inspelad data eller observationer som inte kunde identifieras för hand?  
● Kan DDBM användas för att skapa objektifierade beteendemodeller som imiterar det faktiska 

beteendet av en entitet?  
Utöver dessa frågor som redan var framtagna, har dessa ytterligare frågor eller områden som behöver 
undersökas, dykt upp i samband med studien: 

● Hur ska man gå tillväga vid utvecklandet av beteendemodeller från en viss modell? (Samtliga 
individer i programmet är då likadana modeller vid början.) 

● Testning av insticksmodulen tillsammans med andra moduler och program i RapidMiner, 
behövs göras.  

● Vilken populationsstorlek är optimal vid datadriven beteendemodellering för att överkomma 
lokala optimum? Konvergerar den här storleken mot ett visst tal? 

9.2 Relaterat arbete 

Problemet med en fåraherde och en varg förekommer i andra studier. I en rapport som är publicerad i 
The Royal Society Publishing skrivs det om att lösa problemet med heuristisk för autonoma och 
interagerande agenter [9]. Författarna till det arbetet använder matematik, grafer och simuleringar för 
att försöka hitta och bevisa den mest effektiva lösningen på problemet. De använder däremot inte 
genetisk programmering för att utföra detta utan modellerar istället beteendet manuellt. 
 
I ett projekt, Boxcard 2D, utvecklas ett tvådimensionellt fordon i realtid i webbläsaren med hjälp av en 
simulator och genetiska algoritmer [31]. Fordonet får sedan åka i en förbestämd bana och tilldelas bland 
annat poäng (av lämplighetsfunktionen) för hur långt den åker. Data representeras som en 
endimensionell matris och därmed är det inte genetisk programmering, utan genetiska algoritmer, som 
används.  
 
En studie som utförts av två forskare från University of Bradford utvecklar AI för fårvallning [20]. 
Hundagenten använder inflytande kartläggning och tillståndsmaskiner för att valla fåren. De 
kombinerar detta med olika hinder och kontrollstationer (eng. checkpoints). Flockens centroid används 
bland annat som en av tillståndsvariablerna i tillståndsmaskinerna.  
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