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Abstract 

The largest project at the AICG lab at Linköping University, Cognitive models for virtual 

characters, focuses on creating an agent architecture for intelligent, virtual characters. The 

goal is to create an agent that acts naturally and gives a realistic user experience. The 

purpose of this thesis is to develop and implement an appropriate learning model that fits 

the existing agent architecture using an agile project methodology. The model developed can be 

seen as an online unsupervised reinforcement learning model that enhances experiences through 

reward. The model is based on Maes model where new effects are created depending on 

whether the agent is fulfilling its goals or not. 

The model we have developed is based on constant monitoring of the system. If an action 

is chosen it is saved in a short-term memory. The memory is constantly updated with 

current information about the environment and the agent’s state. These memories will be 

evaluated on the basis of user defined classes that define what all values must satisfy to be 

successful. If the last memory in the list is considered to be evaluated it will be saved in a 

long-term memory. This long-term memory works all the time as a basis for how the 

agent’s network is structured. The long term memory is filtered based on where the agent 

is, how it feels and its current state. 

Our model is evaluated in a series of tests where the agent's ability to adapt and how 

repetitive the agent is, is tested. 

In reality, an agent with learning will get a dynamic network based on input from the user, 

but after a short period it may look completely different, depending on the amount of 

situations experienced by the agent and where it has been. An agent will have one network 

structure in the vicinity of food at location x and a completely different structure at an 

enemy at location y. If the agent enters a new situation where past experience does not 

favor the agent, it will explore all possible actions it can take and thus creating new 

experiences. 

A comparison with an implementation without classification and learning indicates that the 

user needs to create fewer classes than it otherwise needs to create effects to cover all 

possible combinations.  classes creates effects for  state/behavior combinations, 

where  and  is the number of state classes and behavior classes and  and  is the number 

of states and behaviors in the network. 

  



Sammanfattning 

Det största projektet på AICG lab vid Linköpings universitet, Cognitive models for virtual 

characters, fokuserar på att skapa en agentarkitektur för intelligenta, virtuella karaktärer. 

Målet är att skapa en agent som agerar naturligt och ger en realistisk användarupplevelse. 

Syftet med detta examensarbete är att med en agil projektmetodik ta fram och implementera 

en lämplig inlärningsmodell som passar för den befintliga agentarkitekturen. Modellen som 

tagits fram kan ses som en online unsupervised reinforcment learning-modell som genom belöning 

förstärker erfarenheter. Modellen är baserad på Maes modell där nya effekter skapas 

beroende på om agenten uppfyller sina mål eller inte. 

Den modell vi har utvecklat bygger på att systemet konstant övervakas. Om en handling 

väljs så sparas detta i ett korttidsminne. Minnet uppdateras hela tiden med aktuell 

information om omgivningen och agentens tillstånd. Dessa minnen kommer utvärderas 

utifrån användarsatta klasser som beskriver vilka premisser alla värden måste uppfylla för 

att vara lyckat. Om det sista minnet i listan anses vara utvärderat så sparas det undan i ett 

långtidsminne. Detta långtidsminne fungerar hela tiden som ett underlag för hur agentens 

nät skall utformas. Långtidsminnet filtreras utifrån var agenten befinner sig, hur den känner 

sig och dess aktuella tillstånd. 

Hela systemet med vår modell implementerad utvärderas i en serie tester där agentens 

förmåga att anpassa sig och hur repetitiv agenten är, testas. 

I realiteten kommer en agent med inlärning få ett dynamiskt nätverk baserat på input från 

användaren men som efter en kort period kommer kunna se helt annorlunda ut beroende 

på mängden situationer agenten upplevt och var den befinner sig. En agent kommer ha en 

nätverksstruktur i närheten av mat vid plats x och en helt annan struktur vid en fiende vid 

plats y. Om agenten kommer in i en helt ny situation där tidigare erfarenheter inte gynnar 

den kommer agenten utforska alla möjliga handlingar som den har och på så vis skapa nya 

erfarenheter. 

En jämförelse med en implementation utan klassificeringen och inlärningen visar på att 

användaren behöver skapa färre klasser än vad den annars behöver skapa effekter för att 

täcka in alla möjliga kombinationer.  antal klasser skapar effekter för  antal 

tillstånd/beteende-kombinationer, där  och  är antal tillståndsklasser och beteendeklasser samt  

och  står för antalet tillstånd och beteenden som finns i nätverket. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det största projektet på AICG lab vid Linköpings Universitet, Cognitive models for virtual 

characters, fokuserar på att skapa en agentarkitektur för intelligenta, virtuella karaktärer. 

Målet är att skapa en agent som agerar naturligt och ger en realistisk användarupplevelse. 

Detta projekt inkluderar flera delar så som minne, perception, känslor, beslutstagande o.s.v. 

Projektet syftar främst till att skapa en implementation för spel och andra liknande miljöer. 

Beslutstagandemodulen är den del av projektet som väljer vilken handling agenten skall 

utföra och baseras på Maes behavior network som är ett energidrivet system vars styrka ligger 

i att hantera dynamiska och osäkra domäner. Kortfattat fungerar systemet så att energi flödar 

från agentens mål, genom ett flertal tillstånd, till givna handlingar, den handling som har störst 

aktiveringsvärde efter en cykel är den handling som väljs. 

Ett vanligt problem inom artificiell intelligens för spel är avsaknaden av inlärning. Agenter 

lär sig sällan av tidigare handlingar och detta gäller även för emotional behavior network. Agenter 

väljer samma handlingar oavsett om de leder till det eftersträvade målet eller inte. Detta kan 

leda till ett repetitivt och destruktivt beteende. 

Maes (Maes, 1992) formulerade en lösning på detta problem för behavior networks, detta 

vidareutvecklades dock aldrig. Efter att Dorer (Dorer, 1999) och Johanson (Johansson, 

2007) vidareutvecklat systemet finns det inte längre någon tillämpbar inlärningsmodell. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att med en agil projektmetodik utföra ett delprojekt i ett större 

projekt med flera deltagare.  

Detta projekt syftar till att ta fram och implementera en lämplig inlärningsmodell som 

passar för den befintliga agentarkitekturen. Denna modell ska sträva efter att lära sig utifrån 

observation och erfarenhet och kunna stödja olika beslutstaganden i den befintliga 

agentarkitekturen. 

1.3 Metod 

Projektet är uppdelat i tre faser. Den första fasen består av litteraturstudier där teorier 

införskaffas till en passande modell samt av att testa en rudimentär implementation av 

denna modell. Fasen avlutas med att utvärdera modellen för att se över eventuella brister. 

Den andra fasen innefattar att tillämpa de eventuella ändringarna på modellen och 

implementera modellen fullt ut. Även denna fas avslutas med omfattande testning och 

utvärdering. Tredje och sista fasen består av att finjustera modellen och helt sammanfoga 

den byggda modulen med hela projektet samt dokumentera projektet. 
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1.4 Struktur 

Rapporten behandlar först teorier bakom den framtagna modellen, sedan beskrivs 

modellen med alla dess steg. Sist analyseras och utvärderas modellen och en diskussion förs 

om vidare förbättringar. 

1.5 Avgränsningar 

Då metoderna för inlärning i behavior networks och projektet i sig är komplexa har projektet 

avgränsats till att endast implementera Maes modell. Ingen jämförelse kommer göras med 

andra modeller då ingen annan modell direkt lämpar sig i emotional behavior networks. Då det 

är tillräckligt komplext att implementera en lösning av reinforcment learning kommer endast en 

implementation göras, och denna lösning utvärderas mot det ursprungliga systemet utan 

inlärning. 

1.6 Skriftliga konventioner och ordförklaring 

Många teorier kommer från engelsk litteratur därav kan flertalet fackord på engelska 

förekomma då en översättning känns överflödig, oförståelig eller missvisande. I största 

möjliga mån har fackord skrivits med kursiv text för att förtydliga dess betydelse. En 

kortare förklaring av tekniska ord följer nedan: 

Svenska Engelska Förklaring 

Agent Agent En typ av program som agerar i en given miljö 

utifrån givna premisser 

Agil 

projektmetodik 

Agile methods En flexibel arbetsmetod för mindre grupper. 

Aktivering Activation En form av energi som sprids i nätverket 

Beteende Behavior Något agenten kan välja att göra i behavior networks 

Chunk Chunk Relaterande minnen 

Effekt Effect En koppling mellan ett beteende och en handling 

Episod Episode En samling med känslor, tillstånd med mera som 

hanteras som ett objekt i inlärningsmodellen 

Exploatation Exploation Att utnyttja tidigare erfarenheter för att lösa ett 

problem 

Exploration Exploration Att utforska nya möjligheter för att lösa ett 

problem 

Explore Explore Ett beteende som agenten kan välja, då den 

slumpmässigt går runt 

Förhandskrav Precondition Det tillstånd som måste vara uppfyllt innan en 

handling kan utföras 

Förstärkning Reinforcement Förstärkning/försvagning av en effekt 
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Grundnät  Ett användardefinierat nät med färdiga effekter 

Handling Action Den instruktion agenten kan välja att göra 

Influens 

Inverkan 

Influence En styrande parameter i Emotional behavior 

networks 

Knowledgebase Knowledgebase Den del av agentarkitekturen som handhar 

agentens minnen av objekt i världen 

Konjunktion  Två påståenden förenade till ett nytt påstående. 

Kan liknas vid en multiplicering 

Länk  En länk är koppling mellan beteenden och tillstånd 

Tillstånd State Beskrivning av världen, agenten och agentens 

relation till världen 

XML XML eXtensible Markup Language, ett språk för att 

märka upp och definiera information 
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2 Förstudie 

2.1 Psykologi 

Teorier inom artificiell intelligens och inlärning har ofta någon grund inom psykologi. För 

att ta fram en inlärningsmodell som lever upp till målet att skapa en agent som beter sig 

naturligt krävs en viss förståelse för mänsklig psykologi. 

2.1.1 Chunk 

En chunk kan beskrivas som en struktur i långtidsminnet bestående av koncept med en 

stark relation till varandra och svaga relationer till koncept i andra chunks (Cowan, 

2001)(Simon, 1974). 

En chunk kan generellt sett bildas på två olika sätt; antingen genom en medveten kontroll 

över bildandet (målinriktad chunking) eller genom en automatisk och kontinuerlig process 

som sker genom observation (perceptuell chunking)(Gobet, o.a., 2001). 

2.1.2 Episodiskt minne 

Episodiskt minne kan beskrivas som en mekanism där små episoder i livet sparas. Till dessa 

episoder kopplas tid, plats, känslor och eventuell kunskap om just den episoden. 

Sammantaget beskriver det episodiska minnet en persons alla upplevda händelser(Tulving, 

1992). 

Känslor fungerar som en förstärkande faktor vilket ökar sannolikheten att ett visst minne 

koms i håg vid ett senare tillfälle. De kan även påverka hur starkt ett minne är(McPherson, 

2004). 

2.1.3 Reinforcement learning 

Reinforcement är när resultatet av en handling följs av en konsekvens som ökar, eller försöker 

öka, chansen att samma resultat uppnås om handlingen upprepas. 

Det finns två typer av reinforcement; positive reinforcement är när konsekvensen som följer är 

något positivt och negative reinforcement är när konsekvensen är att något negativt tas bort 

(Wasserman, 1998). 

2.2 Behavior Networks och Extended Behavior Networks 

Behavior networks är ett energidrivet system som kan hantera dynamiska och osäkra 

förhållande. Ett behavior network består i huvudsak av vilka mål agenten har, vad den är 

kapabel till och vad den uppfattar. (Johansson & Dell'Acqua, 2009). 

I ett behavior network kopplas olika beteendemoduler samman med olika tillstånd som i sin tur är 

kopplade till olika mål, ett exempel på detta kan ses i Figur 1. Beteendemoduler (cirklar i 

figuren) och tillstånd (rektangel i figuren) kopplade till ett mål (8-kant i figuren) påverkar 
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spridningen av energi vidare i nätverket. Energi sprids under varje aktiveringscykel. Behavior 

networks fungerar i kontinuerliga domäner men utnyttjar inte informationen som finns i de 

kontinuerliga tillstånden. Genom att utöka behavior networks med hjälp av realtidsvärden, från 

den diskreta domänen till den kontinuerliga domänen, har Dorer (Dorer, 1999) lyckats öka 

chansen att lyckas i vissa domäner (Noda, 1995). 

Vid användandet av kontinuerliga värden kan systemet regleras så att relevansen av ett mål 

ökar proportionellt mot värdet av ett visst tillstånd. Genom att använda realtidsvärden för 

att mäta hur mjöligt det är att uppnå ett mål ökas realismen i simuleringen. Om ett objekt i 

en värld representeras av en sådan skala kan objektet ses som mer eller mindre nåbart 

beroende på avståndet till det (Dorer, 1999). 

 

 
Figur 1: Exempel på ett behavior network 

 

2.2.1 Tillstånd 

Ett tillstånd är en agents uppfattning om världen och dess interna tillstånd. I Maes 

ursprungliga implementation är ett tillstånd antingen sant (1) eller falskt (0) och i Dorers 

utökning har tillstånd kontinuerliga värden mellan 0 och 1. 

2.2.2 Mål 

Mål är vad en agent strävar mot att uppnå, det kan till exempel vara "håll dig mätt". Mål har 

ett antal krav som måste vara uppfyllda för att det ska vara uppnått, i exemplet ovan skulle 

tillståndet "mätthet" kunna vara ett krav. Mål har en statisk importance och en dynamisk 

importance som tillsammans bildar dess totala importance som är direkt proportionerlig mot 

hur mycket energi som flödar från ett mål. 

2.2.3 Resurser 

Resources introducerades av Dorer (Dorer, 1999) för att möjliggöra parallella val av 

handlingar. De behövs för att genomföra en handling. En resurs kan till exempel vara armar 

som behövs för bland annat armhävningar. En resurs består av dess namn, hur mycket av en 
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resurs agenten har, hur mycket som utnyttjas för tillfället och ett gränsvärde för hur mycket 

energi en beteendemodul behöver för att kunna genomföras. 

2.2.4 Beteendemoduler 

En beteendemodul representerar en handling som agenten kan genomföra, till exempel "ät mat" 

eller "stå still". Beteendemoduler kan ha ett eller flera förhandskrav. Förhandskrav är tillstånd som i 

Maes modell måste vara sanna, men i ett kontinuerligt behavior network fungerar de som en 

skalfaktor. I kontinuerliga system multipliceras energi för en beteendemodul med 

konjunktionen av dess förhandskrav och detta värde avgör om och hur mycket en modul 

påverkar systemet. Konjunktion definieras som en logisk koppling mellan ett antal 

operander och kan i det här fallet enkelt beskrivas som multiplikation mellan givna 

variabler. 

Beteendemoduler kan även ha ett antal effekter som representerar möjliga resultat av en handling 

och en sannolikhet att det blir just det resultatet. Resultatet är antingen ett tillstånd eller 

inversen av ett tillstånd, till exempel kan "ät mat" leda till "mätthet" medan "släng mat" kan 

leda till inversen av "håll mat". 

Mellan beteendemoduler och tillstånd finns länkar i form av effekter och förhandskrav. En positiv 

länk är när beteende  har en effekt som är ett förhandskrav för beteende  och en negativ länk är 

när  har en effekt som är motsatsen till förhandskravet för . 

2.2.5 Parametrar 

Spridningen av energi i nätverket kontrolleras av ett antal parametrar. 

 Energiinverkan  bestämmer hur mycket energi som sprids genom positiva länkar 

och definierar implicit hur mycket planering agenten klarar av. 

 Inhibitionsinverkan  bestämmer hur mycket energi som sprids genom negativa länkar 

och definierar implicit hur mycket planering agenten klarar av. 

 Energitrögheten  bestämmer hur mycket föregående energi påverkar nuvarande energi. 

En hög tröghet trycker ner oberäkneliga och obeslutsamma beteenden. Hög tröghet 

sänker även reaktionshastigheten. 

 En global energitröskel bestämmer det ursprungliga gränsvärde som ett aktiveringsvärde 

måste överstigas för att ett beteende ska utföras. 

 Tröskelavklingningen  bestämmer hur mycket den globala energitröskeln ska minskas 

varje cykel om ingen handling kan väljas. Denna parameter påverkar hur snabbt 

agenten kan välja en handling. 
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2.2.6 Val av handling 

Energi sprids från mål till flera beteendemoduler och från dessa moduler till andra moduler. Alla 

beteendemoduler får energi från alla mål. Varje cykel sprids energi vidare och den totala energin för 

en modul beräknas och används för att välja den beteendemodul som ska utföras.  

Energi kan spridas till en beteendemodul på fyra olika sätt: 

 Om en beteendemodul har en effekt som är ett krav för att ett mål ska uppfyllas sprids 

positiv energi från detta mål till denna modul. 

 Om en beteendemodul har en effekt som är motsatsen till ett krav för att ett mål ska 

uppfyllas sprids negativ energi från detta mål till denna modul. 

 Om det finns två beteendemoduler  och  där  har en effekt med tillstånd  och  har 

ettförhandskrav med tillstånd  kommer  skicka mer positiv energi till  ju mindre 

uppfylld dess förhandskrav är. 

 Om det finns två beteendemoduler  och  där  har en effekt med inversen av 

tillstånd , och  har ett förhandskrav med tillstånd  kommer  skicka mer negativ 

energi till  ju mindre uppfylld dess förhandskrav är. 

Den slutgiltiga energin en modul får är den av de fyra ovan nämnda energier som har det 

största absoluta värdet. Det innebär att endast den starkaste vägen från ett mål till en 

beteendemodul kommer användas. Den totala energin för en modul är summan av energin från 

samtliga mål och dess tidigare energi. Algoritmen för att välja vilken beteendemodul som skall 

genomföra är generellt sett enligt nedan:  

1. Beräkna energin för varje beteendemodul. 

2. Beräkna aktiverbarheten för varje beteendemodul, det vill säga hur mycket dess 

förhandskrav är uppfyllda. 

3. Beräkna aktiveringsvärdet med någon form av triangulär norm över energi och 

aktiverbarhet så att  där  är aktiveringsvärdet,  är energi och  är 

aktiverbarhet. 

4. Välj den beteendemodul med störst aktiveringsvärde och som överstiger den globala 

energitröskeln. Om inget värde överstiger den globala energitröskeln minskas 

aktiveringsvärdet med tröskelavklingningen. 

Om resurser används måste hänsyn tas till dessa för att kunna avgöra vilka beteendemoduler 

som kan genomföras parallellt. 

2.3 Emotional Behavior Networks 

Ett flertal studier har visat på att känslor är en vital del av hur människor fattar beslut och 

att människan inte kan fatta rimliga beslut utan känslor (Damasio, 1995)(LeDoux, 
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1996)(Damasio, 1999). Genom att utöka extended behavior networks med känslor föreslog 

Johansson & Dell’Acqua en mer emotionell modellering av beslutstagandeprocessen 

(Johansson & Dell'Acqua, 2009). 

De största skillnaderna mot tidigare modeller är att vissa parametrar i nätverket påverkas av 

agentens nuvarande känslotillstånd. Influenser introduceras också och dessa påverkar energin i 

olika beteendemoduler direkt. Känslor påverkar också varje effekts sannolikhet för att imitera en 

pessimistisk kontra optimistisk bedömning. Den sista stora förändringen är att agentens mål 

är helt känslobaserade. Ett mål kommer nu i stället representeras av "var glad" eller "var 

inte rädd" eller en eller flera andra känslor (Figur 2). 

 

 
Figur 2: Exempel på ett Emotional Behavior Network 

 

2.3.1 Beteendemoduler 

Beteendemoduler definieras som i extended behavior networks (2.2.4), men med två förändringar; 

emotionella influenser och effektsannolikhet. 

En beteendemodul kan ha en eller flera emotionella influenser. Varje influens har en styrka som 

bestämmer hur mycket den påverkar energin för modulen, men kommer inte påverka dess 

aktiveringsvärde. Ett exempel på hur influenser kan användas kan vara att dansa på ett 

dansgolv. Det enda förhandskrav som behövs för att dansa är att man befinner sig på ett 

dansgolv. Dock är många mer benägna att dansa om de känner sig glada. 

Effekter, som beskrivs i2.2.4, påverkas av agentens känslor och ses som känslosannolikheter. 

Då rädda personer kommer ha en mer pessimistisk syn än glada kommer denna sänka 

möjligheten till ett bra resultat och därför sänka sannolikheten för denna effekt. 

2.3.2 Parametrar 

Samma parametrar som nämns i 2.2.5används även i emotional behavior networks. För 

finns även en känsloparameter  (Ekvation 1). 

 

Ekvation 1: Känsloparametrar 
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Där ,  är medelvärdet för alla positiva känslor kopplade till 

,  är medelvärdet för alla negativa känslor kopplade till och är en parameter för 

emotionell påverkan som är gemensam för alla parametrar. 

2.3.3 Val av handling 

Spridningen av energi fungerar som i extended behavior networks (2.2.6), med några 

modifikationer. För varje beteendemodul räknas en emotionell influens ut som följer: 

För varje influens  för en specifik modul  summeras produkten av värden  på  och 

styrkan  för den känsla som är kopplad till med varandra till ett värde , se Ekvation 2. 

 

Ekvation 2: Emotionell influens 

Den totala emotionella influensen kommer inte påverka energin direkt, utan kommer i tidigare 

beskrivna steg 3 (2.2.6) påverka aktiveringsvärdet  med  så att beräkningen blir

. 

2.4 Maskininlärning 

Maskininlärning är det vetenskapliga område som behandlar design och utveckling av 

metoder och algoritmer som låter datorer lära sig baserat på olika former av data. Detta 

område innefattar flera olika metoder där de flesta fokuserar på att automatisera inlärning 

och igenkänning av komplexa mönster och utifrån det ta "intelligenta" beslut. 

Ett vanligt problem inom maskininlärning är over-fitting, vilket innebär att algoritmen i princip 

memorerar träningsdatan. Detta gör att den lyckas otroligt bra i just det fallet, men står 

handfallen inför mer generell data. 

2.4.1 Supervised och Unsupervised learning 

Supervised learning är en teknik för att träna fram en funktion från ett givet dataset. Tanken är 

att kunna förutsäga funktionens värde för vilken giltig inmatning som helst. Detta sker 

oftast genom att klassificera data för att finna det svar man söker (AI Horizon, 2005). 

Ett exempel kan vara textigenkänning, genom att låta algoritmen träna på 100 olika 

handskrivna B, med vetskapen att detta är ett B, kommer den senare kunna klassificera ett 

annat handskrivet B som just ett B. 

Supervised learning bygger på träning av algoritmen med givna dataset och med full kontroll 

av förloppet under träningsfasen. Några förekommande teorier som kan räknas in under 

supervised learning är neurala nätverk och beslutsträd. 
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Unsupervised learning strävar efter att programmet ska lära sig utan att explicit bli tillsagt vad 

det ska lära sig. En teknik som kan klassas som unsupervised learning är klustring. Där strävar 

algoritmen efter att hitta likheter i odefinierad data och därefter sortera dessa data på ett 

intuitivt sätt. Ett exempel på detta är self-organizing maps som är en algoritm baserad på 

neurala nätverk. Algoritmen tränas inte, utan den kommer själv sortera data på ett intuitivt 

sätt enligt vissa regler(AI Horizon, 2005). 

2.4.2 Markovianska beslutsprocesser 

I en Markoviansk beslutsprocess kommer processen vid varje tidssteg vara i något tillstånd  

och välja någon handling . Processen kommer vid nästa tidsteg slumpmässigt flytta in i ett 

nytt tillstånd  och belönas utifrån resultatet. Chansen att processen väljer  som sitt nya 

tillstånd påverkas av . Om  beror på och , givet att  och  beror på alla tidigare tillstånd 

och handlingar, så besitter Markovianska beslutsprocesser Markovegenskaper vilket innebär 

att nästkommande tillstånd beror på det tillstånd systemet befinner sig i nu och endast det 

tillståndet (Sutton & Barto, 1998). 

2.4.3 Reinforcement learning 

Reinforcement learning inom maskininlärning bygger på samma princip som inom psykologin 

(2.1.3) och ses ibland som ett mellanting mellan unsupervised learning och supervised learning 

(2.4.1). En agent agerar i en miljö, den kan befinna sig i olika tillstånd och har ett givet antal 

möjliga handlingar. Agenten väljer olika sätt att lösa diverse problem utan övervakning och 

en serie handlingar som leder till ett önskat mål belönas. Agenten resonerar utifrån erfarenhet 

samt utforskar nya lösningar vilket leder till att samma scenario kan falla ut olika(Sutton & 

Barto, 1998). 

Den omgivning agenten befinner sig i brukar representeras av en ändlig Markoviansk 

beslutsprocess. Detta utnyttjas för att estimera en tillståndsvärdesfunktion, för en given policy, för 

att hitta den optimala policyn. En policy försöker representera sannolikheten att utfallet av 

en handling i visst tillstånd leder till nästa tillstånd. En tillståndsvärdesfunktion är en funktion av 

tillstånd, eller av ett tillstånd/handlings-par, som estimerar hur bra det är för en agent att 

befinna sig i ett visst tillstånd, eller att göra en visshandling i ett visst tillstånd. 

Tre vanliga metoder att lösa reinforcement learning-problem är med dynamisk programmering, Monte 

Carlo-metoden och temporal difference learning. Den stora skillnaden mellan metoderna är 

huvudsakligen hur tillståndsvärdesfunktionen för den givna policyn predikteras. 

En utmaning inom reinforcement learning är att balansera fördelarna med att slumpmässigt 

välja en handling, så kallad exploration, kontra att välja den handling som tidigare har belönats 

mest, kallad exploatation. För att få ut mesta möjliga lyckade försök kommer agenten alltid 

föredra handlingar som den tidigare har utfört. Men för att överhuvud taget göra en handling 

från början och försäkra sig om att det inte finns bättre handlingar än den som tidigare 

belönats måste agenten utforska de möjliga handlingar som finns för just det tillståndet. 
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2.4.4 Q-Learning 

Q-learning är en form av reinforcement learning där agenten kan lära sig att agera optimalt i 

Markovianska domäner utifrån tidigare erfarenheter. 

En handlingsvärdesfunktion ger ett förväntat resultat av en given handling vid ett givet tillstånd. 

En stor fördel med Q-learning är att den kan jämföra förväntade värden från olika 

handlingar utan att egentligen behöva en modell för omgivningen. En modell beskriver 

sannolikheten att en viss handling i ett visst tillstånd leder till ett förväntat tillstånd. 

Agenten provar flera olika handlingar i varje situation, beroende på konsekvenserna belönas 

valet. Genom upprepat testande av alla möjliga handlingar i alla olika situationer kommer 

agenten lära sig vilken handling som är bäst i varje given situation. 

Det finns flera varianter av samma algoritm men en av de vanligaste är Ekvation 3och 

omnämns i(Sutton & Barto, 1998). Ekvationen är en tillståndsvärdesfunktion där  är 

det nya värdet i policyn för ett tillstånd  och en handling  vid tidpunkt . 

 

Ekvation 3: Q-Learning 

Enligt (Watkins & Dayan, 1992) kommer agenten: 

1. Observera sitt nuvarande tillstånd. 

2. Välja ut och utföra en handling. 

3. Observera nästa tillstånd. 

4. Få en eventuell belöning. 

5. Ändra  för kombinationen av det föregående tillstånd och föregående handling 

utifrån en inlärningsfaktor enligt Ekvation 3. 

2.4.5 Offline och Online learning 

Offline learning innebär att själva inlärningen sker efter en träningsepisod, det vill säga 

inlärningsdata samlas in under en viss tid varpå träningsepisoden bryts. Därefter analyseras 

träningsdatan och utnyttjas för att förbättra agentens beteende (Ben-david, Kushilevitz, & 

Mansour, 1997). 

Till skillnad från offline learning behandlar online learning inlärningsdatan kontinuerligt, det 

görs ingen skillnad mellan träningsepisod och faktisk problemlösning. Detta innebär ofta 

en mindre optimal lösning än offline learning men med fördelen att inlärningen sker i realtid. 
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2.4.6 Learning i Behavior Networks 

Maes har i (Maes, 1992) påvisat hur man kan implementera en form av reinforcment learning i 

behavior networks. Maes ger länkarna i nätverket en viktning , där  är sannolikheten 

för att en handling som leder till ett visst tillstånd utförs,  är antalet lyckade handlingar för 

detta tillstånd och  är det totala antalet genomförda handlingar för detta tillstånd. 

Om agenten lyckas med en handling förändras viktningen enligt  och om samma 

handling inte förändrar något tillstånd uppdateras viktningen enligt  vilket försvagar 

länken.  går mot  då  går mot oändligheten och  går mot  då  går 

mot oändligheten. 

Om agenten väljer en handling som triggar ett tillstånd som inte har någon länk till den 

handlingen gjorde skapas en ny länk med viktning . Länkar kan ha en initial viktning 

 där magnituden på  påverkar trögheten i förändringen av faktorn och  påverkar 

hur bra faktorn anses vara, det vill säga betyder inte samma sak som . I det 

första fallet är det relativt enkelt att förändra , ett till lyckat försök ger vilket är en 

ganska stor ökning i förhållande till . I det andra fallet ger ett nytt försök faktorn 

vilket ger en ytterst marginell skillnad mot . 

Maes föreslår även en möjlig begränsning  för hur många länkar nätverket får innehålla, 

detta för att hålla komplexiteten nere. När  länkar har skapats kan exempelvis den länk 

med lägst viktning tas bort om man vill skapa en ny länk. I Maes metod implementeras 

ingen exploration.  
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3 Arbetsmetod 

3.1 SCRUM 

Agila metoder är samlingsnamnet för flera flexibla arbetsmetoder. Gemensamt för dem är att 

arbetet sker iterativt och inkrementellt samt dynamiskt anpassas efter den nuvarande 

situationen för att bättre hantera nya krav från kund och andra förändringar. Enligt (Beck, 

o.a., 2008) är de fyra grundprinciperna för agil utveckling: 

 individer och interaktion framför processen och verktyg 

 fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation 

 samarbete med kund framför avtalsförhandlingar 

 reagera på förändring framför följandet av en plan 

Scrum är en populär agil utvecklingsmetod som utvecklades av Jeff Sutherland och Ken 

Schwaber. I ett scrum-team ingår en produktägare, en scrum master och ett antal medlemmar. 

Produktägaren är ansvarig för att hålla projektet på rätt kurs och ska tillsammans med scrum 

master se till att resten av gruppen har det de behöver för sitt arbete. Antalet medlemmar 

bör vara mellan fem och nio personer (Hoda, Prof. Noble, & Dr. Marshall, 2008). 

I scrum arbetar man iterativt i ett antal sprints. En sprint är vanligtvis mellan två och fyra 

veckor lång och planeringen för en sprint sker i början och kallas för sprint planning meeting. 

Under sprint planning meeting sätter man den effektivitet man förväntar sig att arbeta med 

under den kommande sprinten och man planerar hur många poäng man förväntas avverka. 

En poäng är en tidsenhet som tar hänsyn till den effektivitet man förväntar att arbeta med 

under en sprint. Har man en effektivitet på 50 % motsvarar alltså en poäng en halvtimmes 

arbete. 

Under en sprint arbetar man med ett antal stories som beskriver olika arbetsuppgifter. Stories 

delas i sin tur in i tasks som beskriver en mer precis del av en arbetsuppgift, till exempel att 

översätta en matematisk formel till en funktion i ett datorprogram. I slutet av varje sprint 

har teamet en sprint review där resultatet för sprinten gås igenom och vad som varit bra och 

dåligt diskuteras. Detta kallas retrospective. 

Varje morgon leder scrum mastern en daily scrum där varje medlem i teamet tar upp vad de ska 

göra under dagen och vilka problem de har stött på. Resultatet för varje dag markeras i en 

burndown chart (Figur 3) som visar hur mycket arbete som genomförts och hur mycket som 

är kvar att göra för en sprint. 
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Figur 3: Burndown chart 

 

 

Till projektet hör även en product backlog och en sprint backlog. Båda innehåller stories, product 

backlog innehåller samtliga stories för hela projektet och sprintbacklog innehåller de stories som 

teamet ska arbeta på under den nuvarande sprinten. 

3.2 Compact Agile Project Management 

Compact Agile Project Management (CAPM) bygger på principerna som tas upp i agile 

manifesto (Beck, o.a., 2008) och följer (Hoda, Prof. Noble, & Dr. Marshall, 2008) till största 

möjliga mån men är anpassad för ett mindre projekt med endast två personer. Den största 

skillnaden mot en traditionell agil projektmetodik är att rollen som scrum master delas av båda 

personerna i gruppen. Daily scrum är en annan del av metodiken som har ett annorlunda 

syfte. I scrum syftar daily scrum till att delge problem och resultat till andra deltagare i 

gruppen, men då de två personerna i en CAPM-grupp jobbar tillsammans hela tiden finns 

inte samma behov. Syftet med daily scrum i CAPM är mer för att repetera vad som gjordes 

under föregående dag och lite snabbt gå igenom vad som ska göras under dagen. 

Ytterligare en faktor för att skapa en flexibel projektmodell som snabbt kan reagera på 

förändringar är en väldigt dynamisk planeringsmetod. Om en task tar mer än dubbla 

estimerade tiden planeras denna task om till en ny story, eller flera mindre tasks. På så vis 

kan projektets små delar hela tiden överblickas och planeringen kan anpassas inom några 

timmar. 
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Som ett komplement till burndown chart förs även en effektivitetslogg. I denna logg skrivs, inför 

varje sprint, de planerade poängen för sprinten och den planerade effektiviteten som ska hållas 

denna sprint ner. Efter varje sprint, i sprint review, antecknas den faktiska effektiviteten, samt 

antalet arbetade timmar för sprinten. Något som bör anmärkas är att de timmar som skrivs 

ner endast gäller för planerade uppgifter medan den tid diverse kringuppgifter tar inte 

räknas med. 

Som nämns i 1.3 är projektet i sin helhet uppdelat i tre faser, varje fas behandlas som en 

separat del av projektet som påbörjas med en skapandet av en egen backlog. Faserna är i sin 

tur uppdelade i sprints på två veckor. 
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4 Vårmodell 

4.1 Metoden 

Vårmodell kan ses som en online unsupervised reinfocment learning-modell (2.4.5, 2.4.1, 2.4.3), som 

genom belöning förstärker erfarenheter, baserad på Maes modell (2.4.6). 

Problemet med Maes inlärningsmodell är att den är anpassad för diskreta domäner med en 

tydlig feedback om ett mål är uppfyllt eller inte. Det går inte att direkt implementera detta i 

emotional behavior networks utan att lösa några fundamentala problem. 

Det första problemet är att kunna utvärdera kontinuerliga tillstånd (2.2.1). Detta löses 

genom att övervaka varje vald beteende och alla tillstånd relaterade till detta över en viss tid. 

Utifrån givna klasser kan ett valt beteende och ett eller flera tillstånd ses som lyckade, ett 

tillstånd ses som lyckat när dess värde och förändring faller inom ett från klasserna givet 

interval. Varje valt beteende ses som ett försök och på så vis kan Maes modell, med viss 

modifikation, implementeras. 

Varje länk kan då ses som en faktor där täljaren representerar antal lyckade försök  och 

nämnaren representerar totaltantal försök , alltså . 

Ett annat problem är att för att få en trovärdig inlärningsprocess måste inlärningen ske 

online då vi strävar efter att härma den mänskliga inlärningsprocessen. En människa lär sig 

kontinuerligt utan möjlighet att pausa processen och utvärdera sig själv utifrån. Detta 

problem löses genom att kontinuerligt utvärdera systemet och lagra erfarenheter i en long 

term episode list som agenten kontinuerligt kan hämta erfarenheter ifrån. En erfarenhet i detta 

sammanhang är en handling agenten utförde och dess olika tillstånd och känslors värden när 

episoden utvärderats klart. 

Maes modell tar inte heller hänsyn till om en effekt är negerad eller inte. Erfarenheterna som 

utnyttjas för att räkna ut en ny sannolikhet utnyttjas även för att dynamiskt påverka en länks 

negation. 

Det sista tillägget till Maes modell är att implementera exploration (2.4.3). Detta görs på ett 

enkelt sätt genom att stundtals låta agenten välja ett beteende helt slumpmässigt, oberoende 

av nätverket, enbart baserat på vad som är möjligt att göra utifrån vilka resurser som är 

tillgängliga och vilka förhandskrav som är uppfyllda. 

Systemet kan ses som en Markoviansk beslutsprocess (2.4.2) och följer, med vissa 

anpassningar för behavior networks, de steg som beskrivs i Q-Learning (2.4.4). 



 

S i d a | 1 7  

 

 

 
Figur 4: Inlärningsmodulen 

 

 

Figur 4 visar förloppet i inlärningsmodulen och förklaras nedan. 

1. Uppdatera värdena för tillstånd och känslor i befintliga short term episodes (4.1.2) 

2. Lägg till en ny short term episode om agenten bytt beteende, om agenten inte bytt 

beteende ligger föregående episod kvar först i listan (4.1.2) 

3. Utvärdera befintliga short term episodes utifrån klasser (4.1.3) 

4. Överför fullständigt utvärderade episoder till long term episode list (4.1.4) 

5. Uppdatera nätverket utifrån agentens erfarenheter (4.1.5) 

4.1.1 Klassificering 

För att kunna utvärdera en episod behövs någon form av gränser för när den anses vara 

lyckad. Detta löses genom klassificering av alla tillstånd och beteenden i nätverket. 

Klassificeringen ger varje kombination av beteende och tillstånd en tidsram, ett 

förändringsintervall och ett värdesintervall. För att ett tillstånd ska anses lyckat måste det ha 

uppnått ett värde som ligger innanför värdesintervallet med en förändring som ligger inom 

förändringsintervallet och detta inom tidsintervallet, se Figur 5. 

 

 
Figur 5: Värdeförändring av ett visst tillstånd över tiden 
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Klassificeringen av beteenden består av tre intervall; ett tidsintervall, ett förändringsintervall 

och ett värdesintervall. Klassificeringen av tillstånd består av 3 skalningsintervall; ett för 

tidsintervallet, ett för förändringsintervall och ett för värdesintervallet. Kortfattat kan 

intervallen beskrivas på följande vis: 

 Tidsintervallet är den tidsrymd inom vilken ett tillstånds värde och förändring, sen 

episoden skapades, förväntas hamna inom deras respektive intervall 

 Värdesintervallet är det intervall inom vilket ett tillstånds värde anses tillräckligt för 

att tillståndet ska vara lyckat 

 Förändringsintervallet är det intervall inom vilket ett tillstånds förändring, sen 

episoden skapades, anses tillräcklig för att tillståndet ska vara lyckat 

Klasserna definieras i nätverksfilen enligt Kodexempel 1 och refereras till från varje 

beteendemodul och tillstånd. 

1. <classes> 

2.   <stateClasses> 

3.     <class name="NeutralPositive" timeScalingStart="1" 

           timeScalingEnd="1" changeScalingStart="1" 

           changeScalingEnd="1" valueScalingStart="1" 

           valueScalingEnd="1" /> 

4.   </stateClasses> 

5.   <behaviorClasses> 

6.     <class name="Positive" timeStart="3" timeEnd="12" 

           changeStart="0.2" changeEnd="1" valueStart="0.1" 

           valueEnd="1" /> 

7.   </behaviorClasses> 

8. </classes> 

Kodexempel 1: Exempel på definition av klasser 

Förändringsintervallet för en klass ligger inom intervallet . Detta gäller för både 

beteendeklasser och tillståndsklasser vilket innebär att användaren kan utnyttja detta för att 

skapa mer varierade klasskombinationer. När en tillståndsklass och en beteendeklass 

kombineras multipliceras värdena för respektive intervall med varandra vilket gör att till 

exempel två negativa värden blir ett positivt värde. 

 

 
Figur 6: Kombination av klasser 

 

 

Det behövs inte en klass för varje tillstånd och beteende utan det räcker oftast med ett mindre 

antal mer generella klasser. Detta beror på att för varje effekt i nätverket, både befintliga och 

de som skapas av inlärningssystemet, får en egen klassificering baserad på den kombination 

av beteende och tillstånd som effekten är baserad på.  
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Tidsramarna för dessa klasser utvärderas kontinuerligt för att bättre passa effekten på 

följande vis: 

Plocka ut alla relevanta mätpunkter . 

Kontrollera att  där  är antalet mätpunkter och  är ett minimiantal mätpunkter, satta 

av användaren, för att garantera statistisk signifikans. 

1. Räkna ut medelvärdet av  

 

Ekvation 4: Medelvärdet 

2. Räkna ut standardavvikelsen  

 

Ekvation 5: Standardavvikelsen 

3. Räkna ut konfidensintervallet 

 

Ekvation 6: Konfidensintervallet 

Där  är t-distributionen för en 90 % (tvåsidig) distribution med  

frihetsgrader.  kan lösas ut från Ekvation 7 

 

Ekvation 7: t-distributionen löses ur denna 

Där ,  är en hypergeometrisk funktion och  är 

gammafunktionen 

4. Standardavvikelsens intervall har en -distribution och räknas ut enligt 

 

Ekvation 8: Standardavvikelsens intervall 
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5. Välj det största möjliga intervallet  på grund av osäkerhet i medelvärdet och 

standardavvikelsen 

 

Ekvation 9: Det nya tidsintervallet 

1,96 gånger standardavvikelsen garanterar att 95 % av alla sampel ligger inom 

intervallet. 

6. Sätt det nya tidsintervallet till . 

4.1.2 Short Term Episode List 

Short term episode list (Figur 7) innehåller short term episodes (Figur 8), det vill säga episoder som 

fortfarande är under utvärdering. Dessa utvärderas en gång per cykel och när de är 

utvärderade för varje tillstånd i nätverket flyttas de ut ur listan. En ny episod läggs till i listan 

om det beteende som valts skiljer sig från den senast tillagda episodens beteende. 

 

 

Figur 7: Short Term Episode List 

 

 

I varje short term episode sparas en lista för varje tillstånd och varje känsla i nätverket. Varje 

sådan lista innehåller värdet för respektive tillstånd och känsla i varje cykel som episoden 

funnits. Utöver det sparas även positionen agenten hade när episoden skapades, vad den 

gjorde och när den gjorde det. När en episod är utvärderad för ett tillstånd sparas tiden det 

tog att utvärdera klart och om episoden anses lyckad eller inte för det tillståndet, se Figur 8. 
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Figur 8: Short Term Episode 

 

 

Listan har två huvudsakliga funktionaliteter, uppdatering och överföring. Uppdateringen 

går till enligt nedan: 

1. Kontrollera att åtminstone en episod finns i listan, om inte, skapa en ny episod och 

lägg till den i listan och gå till steg 3. 

2. Om den senaste episoden i listan är för samma beteende som görs för tillfället, 

uppdatera den episoden. Om inte, skapa en ny episod och lägg till den i listan. 

3. Uppdatera alla episoder i listan. 

Uppdateringen av enskilda episoder går till på följande vis: 

1. För varje tillstånd, Kontrollera om det är utvärderat, om inte, hämta dess nuvarande 

värde och spara det. 

2. För varje känsla, kontrollera om den är utvärderad, om inte, hämta dess nuvarande 

värde och spara det. 

4.1.3 Utvärdering 

Utvärderingen (Kodexempel 2, rad 11) av episoder sker utifrån klassificeringen av dess 

beteende och klassificeringen av tillstånden i nätverket. Först utifrån ett tidsperspektiv där 

utvärderingen delas upp i tre tidsperioder: tiden innan ett tillstånd kan anses var uppfyllt, 

tiden då det enligt klassificeringen kan uppfyllas och en viss tid efter tillståndet kan anses 

vara uppfyllt se Figur 9. 

 

 
Figur 9: Tidsintervallet 
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Anledningen till att ett tillstånd utvärderas både innan och efter den egentliga utvärderingen 

är för att senare kunna uppdatera tidsintervallet. 

Om ett tillstånd, innan det egentliga tidsintervallet, kan anses uppfyllt enligt 

förändringsintervallet eller värdesintervallet, sparas detta för att hanteras senare. 

Om ett tillstånd lyckas enligt förändringsintervallet, värdesintervallet och tidsintervallet 

sparas tid för detta, vilket värde det hade och vilken förändring det haft sedan start och 

tillståndet markeras som utvärderat. 

Om ett tillstånd anses uppfyllt enligt förändringsintervallet eller värdesintervallet inom en 

viss tid efter tidsintervallets slut noteras detta också. 

Om ett tillstånd inte kan anses uppfyllt enligt förändringsintervallet och värdesintervallet, 

efter tidsintervallets slut, markeras det som utvärderat och ej lyckat. 

Efter att alla tillstånd för en episod har genomgått denna process, och alla tillstånd är 

markerade som utvärderade, och denna episod ligger sist i short term episode list tranformeras 

den till en long term episode och skickas till long term episode list enligt nedan. 

Informationen om när ett tillstånd skulle ha lyckats eller faktiskt lyckades hanteras av en 

klassutvärdering och uppdaterar tidsintervallet enligt 4.1.1. 

1. LOOP (states IN nätverket) 

2.   LOOP (episoder IN Short Term Episode List) 

3.     GET effect->state 

4.     GET episode->behavior 

5.       IF (effect IS classified) 

6.         GET effect->class 

7.       ELSE 

8.         effect->klassificeringsparametrar = effect->state-

>class * episode->behavior->class. 

9.       END IF 

10.       IF (state IS NOT evaluated) 

11.         EVALUATE 

12.       END IF 

13.   END LOOP 

14. END LOOP 

15.  

16. IF (episode IS evaluated) 

17.   TRANSFORM episode TO Long Term Episode List 

18. END IF 

Kodexempel 2: Pseudokod för utvärderingen av episoder 

4.1.4 Long Term Episode List 

En long term episode innehåller den information som behövs för att räkna ut en ny sannolikhet 

till en effekt (Figur 10). De innehåller även den information som behövs för att räkna ut de 

nya tidsintervallen för effektklassificeringen.  
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Figur 10: Long Term Episode 

 

 

Det som sparas i en episod är tiden det beteende som är kopplad till episoden utfördes, agentens 

position, hur agenten kände och hur den uppfattade omvärlden när utvärderingen av 

episoden slutförts (2.1.2). Uppfattningen av omvärlden representeras av de tillstånd som finns 

i nätverket och deras värde vid tillfället för slutförd utvärdering av episoden. Sedan tidigare 

(4.1.3) har episoden, för varje tillstånd, utvärderats som en lyckad episod eller inte. 

Effekter som är designade av användaren i XML transformeras om till minnen för att på ett 

mer dynamiskt vis påverka agenten.  

En long term list består av en lista för varje beteende i nätverket. Listorna innehåller episoder 

kopplade till respektive beteende (Figur 11), detta för att förenkla när en chunk (2.1.1) ska 

hämtas. Ett maxvärde för antalet episoder i hela listan kan definieras i nätverksfilen och när 

så många episoder uppnåtts börjar gamla episoder med svaga känslor plockas bort från listorna 

i enlighet med teorierna om episodiskt minne (2.1.2). 

 

 

Figur 11: Long Term Episode List 
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4.1.5 Filtrering 

För att räkna ut en sannolikhet  och negering  för en effekt för ett beteende  måste relevanta 

episoder från long term episode list plockas ut. Dessa sparas i en chunk bestående av episoder som 

är relaterade till varandra genom dess relevans för agenten i dess nuvarande position, 

känslomässiga tillstånd och uppfattning av omvärlden (2.1.1). 

 

 

Figur 12: Filtreringsprocessen 

 

 

En chunk hämtas på följande vis: 

1. Hämta alla episoder för . 

2. Beräkna vikten  för alla tillstånd , där  ligger mellan 0 och 1, enligt Ekvation 10 

 

Ekvation 10: Viktberäkning för alla tillstånd 

Där  är tillståndsvärdet för tillstånd  sparad i den nuvarande episoden och  är 

agentens nuvarande tillståndsvärde för tillstånd  

3. Beräkna vikten  för alla känslor  på samma sätt som  

4. Beräkna vikten  för agentens position enligt Ekvation 11 

 

Ekvation 11: Viktberäkning för position 

Där  är en användarspecificerad radie inom vilken agenten uppfattar positionen 

som relevant. 

5.  är skalfaktorer satta av användaren och måste ligga inom . 

6. Skala om vikterna enligt Ekvation 12 
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Ekvation 12: Beräkning av skalfaktor 

Där  är en gemensam vikt och  ger då  och 

då . 

7. Beräkna  och  på samma sätt som  

8. Räkna ut den slutgiltiga vikten  enligtEkvation 13 

 

Ekvation 13: Slutgiltig vikt 

9. Om  överstiger ett gränsvärde , spara episoden till chunken 

En chunk är en tillfällig uppsättning episoder som endast är relevant i just den situation som 

agenten befinner sig i för tillfället. De utnyttjas en gång för en sak och kastas sedan bort. 

Varje cykel räknas en ny sannolikhet  ut för ett beteende och alla tillstånd i nätverket.  

räknas ut för ett beteende  och ett tillstånd  enligt: 

1. Hämta en ny chunk  för  

2. Gå igenom varje episod  i  

3. Om  är lyckad för  addera 1 till  

4. Sätt  till antalet episoder i  

5. Sätt  

Detta sparas i en lista. Denna lista fylls på för varje nytt  som räknas ut. När ett  för 

varje kombination av beteende och tillstånd finns i listan uppdateras sannolikheterna i 

nätverket enligt: 

1. Hämta en kombination av beteende och tillstånd  och dess nya sannolikhet  

2. Räkna ut negeringen : 

a. Hämta en ny chunk  för  

b. Gå igenom varje episod  i  
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c. Om  är lyckad för  addera förändringen  för  till  

d. Summera  för  där  för lyckat och  för ej lyckat 

e. Räkna ut andelen lyckade försök  

f. Om  och , där  är ett användarspecificerat 

gränsvärde, sätt , annars sätt  

3. Om en effekt existerar och  är ett användarspecificerat gränsvärde 

a. Om , uppdatera den 

b. Om , ta bort effekten 

4. Om en effekt inte existerar och , skapa en effekt 

5. Upprepa från 1 för varje kombination av  och  

6. Töm sannolikhetslistan 

För få en mjukare förändring när en effekt uppdateras sätts den gamla sannolikheten  till . 

Den nya sannolikheten räknas ut enligtEkvation 14. Utan detta kan sannolikheterna ändras 

drastiskt vilket kan ge ett väldigt bipolärt beteende. Om  sätts  för att 

undvika numeriska problem. 

 

Ekvation 14: Omräknings funktion 

Den nya negeringen  för effekten sätts till  och effektklassen uppdateras (4.1.1). 

När en ny effekt skapas sätts  och  och effektklassen sätts till kombinationen 

av klassificeringen av B och s. 

4.1.6 Exploration 

Agenten kommer, enligt Kodexempel 3, med en viss sannolikhet , baserat på en chunk 

som filtrerats ut utifrån agentens tillstånd, känslotillstånd och position, välja att utforska ett 

beteende som den annars troligtvis inte hade valt. 

Om  är mindre än gränsvärdet kommer agenten först försöka välja det beteende den har 

utfört minst. Om detta inte går, till exempel om agenten saknar resurser eller beteendets 

förhandskrav inte är uppfyllda, kommer den slumpmässigt välja ett beteende som är möjligt för 

den att genomföra. 

Genom att basera sannolikheten  på den kunskap agenten besitter i relation till dess 

nuvarande tillstånd, känslor och position kommer agenten i nya miljöer och situationer ha 

möjlighet att utforska nya lösningar på problem. 
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1. GET chunk 

2. explorationProbability = RAND(1,100) 

3. limit = CEIL(episodeLimit/chunk->size) 

4. IF (explorationProbability LESS THAN limit) 

5.   IF (leastTriedBehavior IS execuatable) 

6.     CHOOSE leastTriedBehavior 

7.   ELSE 

8.     DO 

9.       RANDOMIZE(behaviorList->size) AS r 

10.       TRY behavior(r) 

11.     WHILE(behavior(r)IS NOT executable) 

12.   END IF 

13.   ELSE 

14.     CHOOSE maxActivationBehavior 

15.   END IF 

Kodexempel 3: Pseudokod för exploration 

Gränsvärdet är den faktor som balanserar exploration och exploation och för att skapa ett 

"spontant" beteende kan detta värde sättas lågt. 

4.2 Utvärdering av metoden 

För att avgöra om metoden fungerar väl utvärderas den efter varje större förändring, totalt 

fyra stycken. Utvärderingarna sker genom att mäta vissa beteenden i förhållande till varandra 

samt spåra agentens position. Tanken med dessa mätdata är att avgöra om ett "dåligt" 

beteende kan läras bort med tiden och för att se vilken inverkan självmodifierande länkar har 

på nätverket i sig. 

Ett exempel på ett "dåligt" beteende ges i följande scenario: 

Inom ett inhägnat område finns två agenter och ett antal matobjekt. Den ena agenten, framöver kallad 

fienden, vaktar ett matobjekt och den andra agenten, framöver kallad Cally, vill äta mat. Det matobjekt 

som Cally först ser är det som fienden vaktar. Cally är dock rädd för fienden och springer iväg när hon 

kommer för nära. Problemet uppstår när Cally lugnat ner sig och åter igen ser matobjektet som fienden 

vaktar, hon fastnar helt enkelt i ett beteende som leder till att hon inte får någon mat då hon fortsätter att 

gå mot det matobjekt som fienden vaktar. 

Den första och andra utvärderingen bygger på detta scenario. Fienden vaktar maten och 

jagar efter Cally om hon kommer för nära. Cally blir rädd och springer iväg från fienden 

när hon kommer för nära. Båda agenterna står med lika stort avstånd från origo och tittar 

mot origo. De kan se varandra och maten om de går mot origo. 

De mätvärden som används i utvärdering 1 är: 

 Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat (Eat) 

 Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat (Walk) 

 Callys totala mättnad över tid (Satiation) 

 Var Cally rör sig i y-led (Position) 
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För att testa hur bra inlärningsmodellen fungerar görs utvärderingen med följande nätverk: 

 Grundnät med färdiga länkar, utan inlärning, utan exploration. 

 Grundnät med färdiga länkar, med inlärning, utan exploration. 

 Grundnät med färdiga länkar, med inlärning, med exploration. 

 Tomt nät utan länkar, med inlärning, med exploration. 

 Tomt nät med 40 minuter tidigare erfarenhet, med inlärning, med exploration. 

 Tomt nät med 40 minuter tidigare erfarenhet, med inlärning, med exploration, med 

slumpad utplacering av ny mat. 

Varje nätverk körs i 10 minuter och all mätdata, utöver Callys position, sparas en gång per 

minut. Callys position sparas en gång per cykel. 

Utvärdering 2 baseras på utvärdering 1 med några modifikationer, både på systemet och på 

utvärderingen. Systemet har i dessa test självkalibrerande klasser som kan ändra 

tidsintervallet enligt 4.1.1. Varje nätverk körs endast 6 gånger och i endast 6 minuter men 

samma mätvärden används. 

Utvärdering 3 och 4 bygger på ett scenario där två agenter vill slåss med varandra. De har 

två olika attacker, där den ena attacken gör dem rädda utöver att göra dem glada. Utöver att 

vilja slåss vill de även hålla styrkan uppe genom att äta mat och när de ser den andra 

agenten äta mat blir de arga. 

Systemet utvärderas med följande nätverk: 

 Grundnät med färdiga länkar, utan inlärning. 

 Grundnät med färdiga länkar, med inlärning, med exploration. 

 Tomt nät utan länkar, med inlärning, med exploration. 

 Tomt nät med 12 minuters tidigare erfarenhet, med inlärning, med exploration.  

Utvärdering 4 görs på samma sätt som utvärdering 3 och syftar endast till att undersöka hur 

mycket som skiljer sig efter att hela systemets knowledgebase har uppdaterats. Även 

inlärningsmetoden har uppdaterats med ett annorlunda sätt att plocka ut en lämplig chunk, 

baserad på alla känslor och tillstånd som sparas (2.1.1) och inte bara de starkaste. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 

All rådata, inklusive grafer över agentens position under varje test, går att hitta i Bilaga 1. 

Här nedan beskrivs resultaten kortfattat och vad de implicerar. 

5.1.1 Resultat av utvärdering 1 

De mätvärden som används i utvärdering 1 är: 

 Eat - Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

 Walk - Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

 Satiation - Callys totala mättnad över tid 

 Position - Var Cally rör sig i y-led 

Scenario 1 

Tabell 1 visar ett grundnät utan inlärning med användardesignade effekter och fungerar som 

referens för alla övriga test. 

Mätvärde Resultat Kommentar 

Eat 30% Cally äter i snitt fiendens mat 30%  av gångerna. 

Walk 79% Cally går mot fiendens mat i snitt 79% av gångerna. 

Satiation 54,9 Cally håller sig relativt mätt då hon går mot fel mat och äter 

den. 

Position -0,622 -0,622 är Callys genomsnittliga y-position. Detta visar att 

Cally oftast haft en y-position under 0 vilket är den sida som 

fienden befinner sig på. 

Tabell 1: Grundnät med färdiga länkar, utan inlärning, utan exploration. 

Scenariot 2 

Utifrån Tabell 2 ses att inlärningen överlag påverkar ett befintligt nät positivt. Minskningen i 

Satiation jämfört med Scenario 1 beror på att Cally oftast undviker fiendens mat. 

Mätvärde Resultat Kommentar 

Eat 8% Cally äter nu fiendens mat mycket mer sällan, trots att hon vet 

att fiendens mat gör henne mätt. 

Walk 72% Cally går fortfarande mot fiendens mat ofta vilket tyder på att 

hon inte har lärt sig att det är dåligt. 

Satiation 37.98 Cally är mindre mätt då hon äter mindre mat. 

Position 1.2 Cally håller sig generellt längre från fienden. 

Tabell 2:Grundnät med färdiga länkar, med inlärning, utan exploration. 
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Scenario 3 

Utifrån Tabell 3ses att exploration utöver inlärning inte påverkar Callys beteende nämnvärt 

när scenariot startas med ett befintligt nätverk. 

Mätvärde Resultat Kommentar 

Eat 8% Cally äter fiendens mat, men exploration gör ingen skillnad mot 

Scenario 2. 

Walk 71% Även här är det en marginell skillnad mot Scenario 2. 

Satiation 35.29 Marginell skillnad mot Scenario 2. 

Position 0.76 Agenten håller sig generellt närmre fienden än i Scenario 2, 

men längre bort än i Scenario 1. Skillnaden mot Scenario 2 är 

dock marginell. 

Tabell 3: Grundnät med färdiga länkar, med inlärning, med exploration. 

Scenario 4 

Då Cally inte har någon tidigare erfarenhet och i ett tidigt skede endast väljer beteende utifrån 

vad exploration tvingar henne att göra kommer hon inte lära sig att äta fiendens mat, då hon 

inte vet om att även den ger Satiation, se Tabell 4. Hon kommer dock gå mot fiendens mat 

då det är ett beteende som exploration kan tvinga fram under rätt förutsättningar. 

Mätvärde Resultat Kommentar 

Eat 0% Cally äter inte fiendens mat alls. 

Walk 44% Cally går mer sällan mot fiendens mat jämfört med tidigare 

scenarier. 

Satiation 19% Markant lägre än tidigare test, Cally äter inte sin mat speciellt 

ofta och fiendens mat äter hon inte alls. 

Position 3.36 Cally håller sig längre från fienden och närmre sin mat än i 

tidigare scenarier. 

Tabell 4: Tomt nät utan länkar, med inlärning, med exploration. 

Scenario 5 

Tabell 5 jämfört med Tabell 2 visar att agenten behöver mer än 10 minuter för att lära sig 

ett någorlunda bra beteende. 

Mätvärde Resultat Kommentar 

Eat 0% Cally går på tidigare erfarenheter och äter enbart sin egen mat. 

Walk 27% Cally går då och då mot fiendens mat då den genom exploration 

har lärt sig att det leder till att hennes egen mat blir synlig och 

nåbar. 

Satiation 37.39 Cally har lärt sig att stillastående är bra och att äta sin egen mat 

är bra, det leder till att när hon ätit maten står hon kvar där 
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och kan äta igen. Detta leder till högre mättnad än när hon 

inte har hunnit lära sig så mycket. 

Position 4.41 Av samma anledning som för Satiation håller sig Cally mycket 

mer på sin sida. 

Tabell 5: Tomt nät med 40 minuter tidigare erfarenhet, med inlärning, med exploration. 

Scenario 6 

Utifrån Tabell 6 ses att Cally oftast inte ser maten när den hamnar på en ny position. Då 

hon inte tror att beteendet explore leder till att hon kan se den, kommer hon oftast bara stå 

still. 

Mätvärde Resultat Kommentar 

Eat 0% Cally går på tidigare erfarenheter och äter enbart sin 

egen mat. 

Walk 24% Marginell skillnad mot Scenario 5, troligen är den låg 

av samma anledning som då. 

Satiation 25 Cally hittar oftast inte till maten lika bra som när den 

återskapas på samma position hela tiden.  

Position 12.11 Det verkar som om maten har flyttats längre bort från 

x-axeln vilket har lett till att även Cally befunnit sig 

längre bort från x-axeln. 

Tabell 6: Som scenario 5 med slumpad utplacering av ny mat. 

5.1.2 Resultat av utvärdering 2 

Resultaten för utvärdering 2 visar på en liten men tydlig försämring jämfört med 

utvärdering 1. De pekar dock i samma riktning som i utvärdering 1, det vill säga med 

inlärning äter Cally mer sällan fiendens mat och hon går mer sällan mot den. 

5.1.3 Resultat av utvärdering 3 

Scenario 1 

I scenario 1 uppkom ett mycket repetitivt beteendemönster där ena agenten fick överläget 

och höll kontrollen hela testsessionen. Den alternerade mellan att hämta mat och att slåss 

med fienden (Figur 13). 
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Figur 13: Grundnät med färdiga länkar, utan inlärning, utan exploration. 

 

 

Scenario 2 

I scenario 2 bröts det repetitiva mönstret vilket resulterade i en jämnare kamp mellan 

agenterna och ett mer spontant beteende. Det repetitiva mönstret går att skönja men är 

inget absolut beteende (Figur 14). 

 

 
Figur 14: Grundnät med färdiga länkar, med inlärning, med exploration. 

 

 

Scenario 3 

I scenario 3 ändras beteendemönstret radikalt. Agenterna äter väldigt sällan och de rör sig 

väldigt spontant och utan tydliga mål. De slåss när de kommer tillräckligt nära varandra 

(Figur 15). 
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Figur 15: Tomt nät, med inlärning, med exploration 

 

 

Scenario 4 

I scenario 4 får agenterna i princip samma beteendemönster som i scenario 2 (Figur 16). 

 

 
Figur 16: Inlärt nät, med inlärning, med exploration 

 

 

5.1.4 Resultat av utvärdering 4 

I tre av sex testomgångar med ett tomt nät åt agenten av maten en gång och i övriga tre åt 

hon inte alls. I samtliga omgångar slogs hon med den andra agenten större delen av tiden. 

Under testomgångarna för scenario 4 användes en minnesuppsättning från en av 

testomgångarna från scenario 3 där agenten ätit av maten, men i samtliga omgångar 

struntade hon i den och slogs enbart med den andra agenten. 
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5.2 Analys och slutsatser 

5.2.1 Analys av utvärdering 1 

Systemet balanserar ner länkar som inte anses givande, vilket resulterar i ett mindre 

destruktivt beteende. Genom att använda inlärning kan ett nät utan länkar startas och 

länkar kommer att skapas och modifieras efter behov. 

Nackdelen med systemet är att beteenden som systemet inte anser ge någon positiv inverkan 

kommer försvagas, även om detta beteende är det enda som kan resultera i att målet uppfylls. 

Det kan bero på dåligt designade beteenden eller dåligt designade klasser. 

Ett fel i modellen som den såg ut under utvärdering 1 är att befintliga länkar i ett nät inte 

kan skalas ner om agenten endast misslyckas. Detta åtgärdas till senare utvärderingar 

genom att konvertera alla befintliga länkar till episoder och räkna ut effektens sannolikhet från 

dessa. 

I scenario 5 märks vissa brister i hur beteendet explore fungerar. Dessa brister begränsar Callys 

möjligheter och tvingar henne i princip att stå still när hon inte kan äta, om hon inte genom 

exploration tvingas utforska. Problemet ligger i att hon inte kommer välja beteendet explore då 

hon inte tror att det leder till att hon ser maten, det enda alternativ som finns kvar är att stå 

still, vilket inte har några förhandskrav och ger henne styrka vilket hon ser som positivt. 

5.2.2 Analys av utvärdering 2 

Med de modifikationer av klassifikationen som infördes efter utvärdering 1 behövs färre, 

mer generella klasser som även är lite mindre precisa. Detta är både bra och dåligt. Enkla 

klassificeringar kan snabbt skapas och appliceras på tillstånd och beteenden, men de 

resulterande effektklassificeringarna blir inte alltid så bra som man skulle önska. 

Klassificeringen av tillstånd och beteenden gjordes med få, generella klasser istället för flera, 

specifika klasser. Detta leder till att effektklassificeringen, som är självkalibrerande, får sämre 

data att arbeta med och därför producerar sämre tidsintervall vilket leder till sämre resultat, 

dock med mindre arbete för den som designar systemet. 

Om lite mer tid läggs på att klassificera tillstånd och beteenden bättre samt om man 

konstruerar ett fåtal effekter för att vägleda agenten i rätt riktning skulle resultatet med 

största sannolikhet bli bättre. 

5.2.3 Analys av utvärdering 3 

Den stora förändringen av agentens beteende när den saknar grundnät beror huvudsakligen 

på att agenten har svårt att lära sig att mat ger styrka. Denna erfarenhet är svår att slumpa 

sig fram till eftersom agenten måste vara vid maten för att överhuvudtaget kunna äta. 

Någon form av övervakning kommer snabbare resultera i ett nätverk som liknar vad 

användaren är ute efter. De två fallen med befintliga effekter, det ena fallet med 
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användarskapade effekter och det andra med inlärda effekter, resulterade i beteenden som mer 

liknar önskemålen. 

5.2.4 Analys av utvärdering 4 

Agenten valde tidigt att äta i de olika scenarierna på grund av att chansen till exploration är 

större med ett fåtal tidigare upplevelser (4.1.6), vilket ökar chansen att den provar att äta. 

Dock åt agenten inte ofta vilket troligen beror på de förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att den ska kunna äta. 

När ett inlärt nät väljs finns ett antal episoder i minnet vilket gör att chansen för exploration 

minskar, och resulterar i att agenten beter sig mer efter vad nätet säger. Det leder till att 

agenten inte äter alls då hennes högsta mål är att vara lycklig vilket hon blir av att slåss. 

Viljan att äta mat sjunker ytterligare p.g.a. en brist i designen av agentens beteenden för att 

slåss, den behöver inte hålla styrkan uppe för att kunna slåss. 

Detta skiljer sig från tidigare resultat och det beror troligen på att mindre förändringar har 

påverkat vad agenten tycker är viktigt. För att få likartade resultat som tidigare krävs alltså 

en helt reviderad uppsättning av grundnätet, framförallt av klassificeringarna, anpassat för 

det nya systemet. 

5.2.5 Vår projektmodell 

Den projektmetodik som valdes har fungerat väl för projektet. Vi har följt de regler vi satt 

upp under hela projektets gång och har legat väl till enligt tidsplanen under hela arbetet. 

Omplaneringen av stories och tasks har gjort att vi kunnat gå framåt hela tiden, större 

uppgifter som vi fastnat i har delats upp i mindre vilket har gjort att vi inte kört fast. 

Sprintbackloggen som suttit på väggen bakom oss har hela tiden gett oss en tydlig bild av vad 

vi ska göra och tillsammans med vår burndown chart har det visat väldigt bra hur vi legat till 

tidsmässigt. Backlog och alla burndown charts finnes i Bilaga 2 

Nedteckningen av effektivitet, planerade poäng, lagda timmar och så vidare för varje sprint 

har varit till stor hjälp vid planeringen av nästkommande sprint. 
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6 Diskussion 

6.1 Vad betyder resultatet för systemet i sin helhet? 

Enkelt uttryckt betyder resultatet att agenter nu omformar sitt beteendemönster för att 

bättre passa den situation de befinner sig i. Praktiskt betyder det att agenterna blir mer 

oberäkneliga och de kommer inte lika lätt in i repetitiva beteendemönster. Med tillräckligt 

bra designade klasser kommer agenten också kunna lära bort dåliga beteenden. 

Inlärningssystemet är förhållandevis snabbt och påverkar inte nämnvärt systemets totala 

hastighet. Vi har dock inte stresstestat systemet med ett stort antal agenter med många 

episoder i minnet. 

En anledning till att vi inte testat systemet på detta vis är att systemet redan innan 

införandet av inlärningen hade problem med att hantera många agenter på samma gång. 

Det skulle vara svårt att avgöra om en prestandaförsämring beror på inlärningen eller något 

annat. 

Vi kan inte heller avgöra om agentens beteende ser mer naturligt ut, för en oinsatt 

observatör, efter införandet av inlärningen då den grafiska presentationen av systemet inte 

korrekt kan representera agenternas samtliga känslor och beteenden. Dock gav våra 

undersökningar vissa indikationer, genom graferna över agentens position, på att agenterna 

åtminstone får ett mer naturligt rörelsemönster. 

Agenten har lätt att lära sig handlingar som har en tydlig och isolerad tillståndsförändring, men 

svårare att lära sig om flera tillstånd ändras efter ett valt beteende utförs. Till exempel kan vi 

ha detta scenario: 

En agent strävar efter att behålla styrka och vara mätt, styrka får agenten genom att stå still och mätthet 

får agenten när den äter mat. Agenten kommer gå mot maten, stå still och äta maten och ofta välja att stå 

still efter den har ätit maten. Detta resulterar i att agenten får både styrka och mätthet av att stå still. 

Problematiken i scenariot ovan är att agenten kan lära sig att den blir mätt av att stå still 

och på så vis tro att stå still är den överlägset bästa handlingen att välja. Detta löstes genom 

att närliggande tillstånd tolkades olika enligt 4.1.1, det vill säga att det ena tillståndet ges en 

negativ klass och det andra en positiv klass. Denna lösning ställer mer krav på den som 

designar nätverket men resulterar också i att agenten under körning själv kan skapa alla 

effekter som anses relevanta. 

Fördelarna med att kunna skapa ett fåtal generella klasser, som i sin tur genom inlärning 

dynamiskt genererar effekter, säger sig självt. Klasser fungerar generellt bra som ett 

komplement till användarsatta effekter men det finns några nackdelar. 

En nackdel är att en användare som är van vid att definiera effekter får skolas om till att 

definiera klasser och klasskombinationer, detta är dock en relativt låg inlärningströskel och 
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inget hinder i systemet. Däremot kan det kräva en del experimenterande med olika 

definitioner och kombinationer av klasserna. 

Som tidigare visats (5.1.3) kommer ett användardefinierat grundnätverk med väl 

fungerande klasser fungera ypperligt då agenten väljer exploation och exploration på ett sådant 

sätt att repetitiva beteenden minskas och optimala beteenden uppmuntras i viss grad. Även 

ett nätverk utan några effekter från början med bra klasser har möjlighet att lära upp sig till 

samma resultat som med användarsatta effekter. 

En annan nackdel som systemet implicit ger är att scenarier kan vara svårare att kontrollera 

då en viss mängd av slump ligger inbäddat i hur agenten väljer beteenden, detta är en vital del 

av systemet, utan det kan en agent med otillräckliga erfarenheter inte agera ordentligt och 

en agent med för mycket erfarenhet kommer återigen börja agera repetitivt. 

Även om systemet fungerar med ett nätverk utan effekter blir resultatet bäst med en 

kombination av ett fåtal befintliga effekter och klassificeringen. Det ger agenten något att utgå 

ifrån men med friheten att strukturera om nätverket allt eftersom. 

Den implementation av exploration som finns i systemet fungerar mycket bra tillsammans 

med det övriga systemet, en agent som vandrar ifrån sin invanda miljö eller får ett kraftigt 

förändrat känslotillstånd kommer börja testa nya saker, men gamla erfarenheter kommer 

ändå spela in då agentens känslor, världsuppfattning och position påverkar vilka 

erfarenheter som är relevanta för tillfället. 

6.2 Möjligheter för vidareutveckling 

Nedan ges fyra möjligheter för vidareutveckling av inlärningsmodellen vi presenterat. 

Dessa tillsammans med den befintliga modellen skulle göra agentens beteende mer 

dynamiskt och öka agentens möjligheter att lära sig. 

6.2.1 Position 

Som en episod ser ut nu är den position som sparas agentens koordinater i världen. Det gör 

det enkelt att räkna ut om en episod är relevant för var agenten befinner sig för tillfället. 

Denna modell skulle kunna förbättras genom att införa en mer abstrakt positionsmodell. 

Istället för att en episod utspelade sig på  så skulle den kunna utspela sig i 

köket eller där maten brukar finnas. 

En sådan modell skulle göra att episoder blir relevanta när agenten befinner sig på likartade 

platser, en episod som utspelade sig i agentens eget kök skulle kunna vara relevant i en annan 

agents kök. Som modellen ser ut kommer agenten med största sannolikhet inte hitta några 

relevanta episoder i en annan agents kök, så vida den inte varit där förut och upplevt saker 

där. 
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6.2.2 Förhandskrav 

Förhandskrav är i nuvarande system statiska förhandskrav för att ett beteende ska kunna 

genomföras. Detta är inte alltid en realistisk modell då en person i en pressad situation är 

mer benägen att göra saker som den annars inte skulle anse sig kunna göra. Om en 

människa, som är utmattad, blir attackerad kan exempelvis adrenalin frigöras vilket 

resulterar i att hon försvarar sig, trots sin utmattning. 

Översatt till ett nätverk skulle ett beteende ”slå” ha ”utvilad” som förhandskrav, oavsett hur 

trängd agenten blir har den ingen möjlighet att slå om den inte är utvilad. En möjlig lösning 

på det skulle kunna vara att låta agenten lära sig att bortse från vissa förhandskravför att ta sig 

ur liknande situationer. 

6.2.3 Dynamiska beteenden och tillstånd 

De beteenden som specificeras i nätverket är i nuläget statiska vilket begränsar en agents 

möjlighet att lära sig nya lösningar på problem. Den information som sparas i en episod 

skulle kunna användas för att skapa nya, enkla beteenden av typen ”gå till x” och tillstånd av 

typen ”nära x”. Om ovan nämnda förändring av positionsmodellen dessutom 

implementeras kan beteenden som ”gå till kök” och tillstånd av typen ”nära kök” skapas. 

Detta skulle innebära att agenten får ett mer dynamiskt beteende och får bättre möjligheter 

att anpassa sig till nya miljöer. 

6.2.4 Cyklisk tid 

I varje episod sparas vilken tid den utfördes. I nuläget sparas tiden som sekunder sen 

agenten först kördes utan tidigare episoder. Införandet av någon form av cyklisk tid, till 

exempel återkommande timmar på dygnet och återkommande dagar i veckan, skulle 

möjliggöra för agenten att lära sig att det är bra att äta mat i gryningen och på kvällen men 

inte mitt på dagen, för då brukar fienden befinna sig vid maten. 

Detta i kombination med dynamiska beteenden skulle förbättra inlärningen avsevärt, ett 

dynamiskt beteende skulle nu kunna vara av typen ”gå till ett gatukök vid lunch”. 

6.3 Möjligheter till förbättring av inlärningsmodellen 

6.3.1 Klassificeringen 

Den klassificeringsmodell som vi använder är relativt statisk, det enda som förändras 

dynamiskt är tidsintervallet. Detta har sina fördelar, till exempel blir det enklare att förutse 

en agents beteende. Vi tror dock att fullt dynamiska klasser är mer önskvärt, då skulle 

användaren endast behöva ge väldigt lösa gränser, om ens några alls. Om gränsvärdena 

tränas in efter ett tag skulle en agent troligen bete sig irrationellt i början, men med en 

genomtänkt modell skulle detta avklinga med tiden. 



 

S i d a | 3 9  

 

6.3.2 Mer generella beteenden 

De beteenden som finns i nuläget är inte alltid så finkorniga som vi skulle önska, till exempel 

kan man se beteendet ”ät mat” som en serie av handlingarna ”plocka upp maten” och ”ät 

maten”. Dessa skulle kunna förfinas ännu mer till ”plocka upp föremål”, ”undersök 

föremål”, ”använd föremål”, i exemplet med mat skulle det sista steget motsvara ”ät mat”. 

Dessa beteenden är mer generella och borde därför bidra till att en agent försöker lösa 

problem på mer varierade sätt då den dels skulle ha fler beteenden att välja bland och dels 

kunna genomföra mer komplexa serier med handlingar. Detta görs givetvis inte i en 

handvändning då det innebär stora förändringar i det underliggande systemet och skall ses 

som en teoretisk förbättring. Denna förbättring kan också motverka idén att ha 

övergripande abstrakta beteenden som man gärna vill ha i behavior networks. 

6.4 Resultat av arbetet 

Denna modell kan, som bekant, ses som en online unsupervised reinforcment learning-modell 

baserad på Maes tidigare implementation i behavior networks. När en användare designar ett 

behavior network skapar de även ett antal klasser som fungerar som utvärderingsregler. 

Utifrån dessa premisser kommer agenten välja beteenden samt lära sig när, var och under 

vilka omständigheter ett visst beteende är fördelaktigt (4.1.3). 

Inlärningsprocessen syftar till att hela tiden förfina urvalsprocessen av vilka beteenden som är 

fördelaktiga samt att uppdatera de regler, tidigare satta av användaren, som gäller för 

utvärderingen av tillstånd och beteenden för att passa in i situationen bättre (4.1.1). 

I realiteten kommer en agent med inlärning få ett dynamiskt nätverk baserat på input från 

användaren men som efter en kort period kommer kunna se helt annorlunda ut beroende 

på mängden situationer agenten upplevt och var den befinner sig. En agent kommer ha en 

nätverksstruktur i närheten av mat vid plats x och en helt annan struktur vid en fiende vid 

plats y. Om agenten kommer in i en helt ny situation där tidigare erfarenheter inte gynnar 

den kommer agenten utforska alla möjliga handlingar som den har och på så vis skapa nya 

erfarenheter. 

Rent designmässigt kan användaren välja flera olika metoder för att skapa ett nätverk. 

Användaren kan välja att helt stänga av inlärning och på så vis skapa nätverk som tidigare. 

Användaren kan också välja att aktivera inlärning för endast vissa specifika beteenden, och på 

så sätt låta systemet endast påverka dessa. Om användaren vill ge effekter till nätverket från 

början kan denne även göra det och om den vill att nätverket ska skapa sig självt från 

grunden går även detta.  

En jämförelse med en implementation utan klassificeringen och inlärningen visar på att 

användaren behöver skapa färre klasser än vad den annars behöver skapa effekter för att 

täcka in alla möjliga kombinationer.  antal klasser skapar effekter för  antal 
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tillstånd/beteende-kombinationer, där  och  är antal tillståndsklasser och beteendeklasser samt  

och  står för antalet tillstånd och beteenden som finns i nätverket. 

6.5 Avslutning 

Syftet med examensarbetet var att med en agil projektmetodik ta fram och implementera en 

lämplig inlärningsmodell som passare in i emotional behavior networks. Detta skulle göras på 

grund av att agenten fick ett negativt och repetitivt beteende som var svårt att eliminera 

genom design av nätverket. 

Den agila projektmetodiken, CAPM, anser vi vara väldigt lyckad då vi har hållit varje global 

milstolpe som vi satte tidigt i planeringen. Då det är svårt att implementera scrum, som 

CAPM baseras på, som i grunden är anpassad för grupper på fler än tre personer, har vissa 

delar av grundmetodiken ersatts med mer dynamisk planering och kortare möten. Men 

detta anser vi inte vara negativt utan har snarare snabbat upp arbetet. Det som har varit 

oumbärligt, och som vi anser har drivit projektet mest, har varit en veckovis detaljerad 

planering. Just denna planering kan anses vara tid som försvinner från själva arbetet men vi 

argumenterar starkt för att den snarare driver arbetet än bättre och gör att mer blir gjort 

och vi refererar till det globala resultatet som stödför detta. 

Så som kan ses i våra burndown charts (Bilaga 2) har vi varje dag följt upp vår arbetsgång och 

anpassat projektet och dess mål efter det. På så vis har vi varit väldigt toleranta för 

förändringar och kunnat expandera projektet med delmål om det har funnits tid över. Till 

exempel uppkom delmålet att minimera det manuella skapandet av effekter och i stället låta 

inlärningsmodellen designa nätverk, och på så vis avlasta designern om denna så önskar. 
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Bilaga 1 – Utvärderingsresultat 

Utvärdering 1, Scenario 1: Grundnät utan inlärning 

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,25 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 

2 0,30 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 

3 0,32 0,00 0,50 0,33 0,50 0,33 0,50 0,33 0,33 0,00 0,33 

4 0,37 0,00 0,50 0,33 0,50 0,33 0,50 0,33 0,33 0,33 0,50 

5 0,30 0,00 0,40 0,25 0,40 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,40 

6 0,33 0,25 0,40 0,25 0,40 0,25 0,40 0,40 0,25 0,25 0,40 

7 0,29 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,50 0,33 0,20 0,25 0,33 

8 0,31 0,20 0,43 0,20 0,43 0,33 0,43 0,33 0,20 0,20 0,33 

9 0,31 0,17 0,38 0,29 0,38 0,29 0,43 0,29 0,17 0,33 0,38 

10 0,30 0,17 0,38 0,29 0,38 0,29 0,38 0,29 0,17 0,29 0,38 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 0,97 0,97 0,95 0,94 0,95 

2 0,95 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 0,98 0,99 0,95 0,94 0,95 

3 0,76 0,78 0,90 0,71 0,77 0,73 0,72 0,86 0,69 0,73 0,73 

4 0,80 0,85 0,90 0,82 0,77 0,73 0,77 0,86 0,75 0,75 0,78 

5 0,75 0,80 0,75 0,78 0,75 0,77 0,77 0,86 0,71 0,64 0,64 

6 0,79 0,81 0,81 0,82 0,84 0,84 0,67 0,87 0,78 0,77 0,70 

7 0,78 0,76 0,83 0,80 0,80 0,78 0,72 0,79 0,76 0,81 0,76 

8 0,79 0,82 0,84 0,82 0,82 0,81 0,65 0,82 0,80 0,75 0,81 

9 0,78 0,78 0,76 0,84 0,81 0,77 0,68 0,83 0,80 0,76 0,77 

10 0,79 0,81 0,78 0,84 0,82 0,78 0,72 0,84 0,82 0,72 0,77 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11,47 7,64 15,28 15,23 15,35 7,66 7,60 7,71 15,32 7,56 15,32 

2 12,22 7,64 15,28 15,23 15,35 7,66 15,15 7,71 15,32 7,56 15,32 

3 22,02 15,22 30,49 22,87 30,61 22,91 15,15 21,82 22,93 15,17 23,00 

4 24,56 15,22 30,50 22,87 30,63 22,91 24,11 22,98 22,93 22,80 30,62 

5 32,06 22,85 38,07 30,50 38,19 30,56 30,38 30,67 30,59 30,44 38,33 

6 34,36 30,51 38,07 30,50 38,19 30,56 38,05 38,34 30,59 30,47 38,33 

7 41,09 38,16 45,68 37,88 45,81 38,18 45,65 45,99 37,08 30,47 45,97 

8 44,97 38,16 53,33 38,14 53,48 45,05 53,30 45,99 38,22 38,09 45,97 

9 51,55 41,62 60,96 43,83 61,12 53,18 53,30 53,62 41,08 45,70 61,06 

10 54,90 45,81 60,96 52,89 61,12 53,43 60,92 53,62 45,88 53,11 61,26 
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Figur 1: Grundnät utan inlärning 
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Utvärdering 1, Scenario 2: Grundnät med inlärning utan 

exploration 

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,15 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

2 0,15 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

3 0,12 0,50 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

4 0,12 0,50 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

5 0,10 0,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

6 0,10 0,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 

7 0,09 0,50 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

8 0,09 0,50 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

9 0,08 0,50 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

10 0,08 0,50 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,96 0,94 0,97 0,97 0,97 0,94 0,97 0,97 0,94 0,97 0,94 

2 0,96 0,94 0,98 0,98 0,97 0,94 0,97 0,98 0,96 0,98 0,94 

3 0,77 0,67 0,87 0,72 0,70 0,74 0,89 0,85 0,62 0,91 0,72 

4 0,79 0,67 0,87 0,73 0,70 0,83 0,89 0,90 0,67 0,93 0,74 

5 0,76 0,67 0,82 0,70 0,76 0,83 0,80 0,88 0,56 0,89 0,64 

6 0,77 0,67 0,85 0,71 0,78 0,85 0,80 0,90 0,56 0,92 0,64 

7 0,73 0,67 0,85 0,63 0,68 0,80 0,68 0,85 0,56 0,89 0,64 

8 0,73 0,67 0,87 0,70 0,68 0,83 0,68 0,87 0,47 0,90 0,64 

9 0,71 0,67 0,86 0,61 0,68 0,80 0,64 0,86 0,48 0,89 0,64 

10 0,72 0,67 0,87 0,61 0,68 0,82 0,64 0,87 0,48 0,90 0,64 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9,87 15,35 7,64 7,61 15,04 7,51 7,65 7,57 7,50 7,56 15,27 

2 9,90 15,35 7,64 7,61 15,30 7,51 7,65 7,57 7,50 7,56 15,27 

3 17,88 30,53 15,28 15,12 22,90 15,08 15,30 15,11 11,54 15,12 22,82 

4 18,25 30,57 15,28 15,12 22,90 15,08 15,30 15,11 15,15 15,12 22,82 

5 24,37 30,57 22,89 22,70 30,50 22,66 22,93 22,56 15,68 22,75 30,43 

6 25,08 30,57 22,89 22,70 30,50 22,66 22,93 22,68 22,74 22,75 30,43 

7 30,80 30,57 30,30 30,30 38,11 30,29 30,54 26,72 22,74 30,35 38,11 

8 31,92 30,57 30,30 30,30 38,11 30,29 30,54 30,23 30,38 30,35 38,11 

9 35,98 30,57 30,30 37,76 45,74 36,56 38,17 30,23 30,38 34,37 45,77 

10 37,98 30,57 37,73 37,89 45,74 37,90 38,17 37,71 30,38 37,96 45,77 
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Figur 2: Grundnät med inlärning utan exploration 
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Utvärdering 1, Scenario 3: Grundnät med inlärning med 

exploration  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,05 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,13 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 

4 0,15 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,50 0,00 

5 0,12 0,33 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,00 

6 0,12 0,33 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,33 0,00 

7 0,10 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 

8 0,09 0,25 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,25 0,00 

9 0,09 0,25 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,25 0,00 

10 0,08 0,20 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,25 0,00 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,76 0,93 0,93 0,93 0,88 0,73 0,79 0,66 0,61 0,50 0,67 

2 0,75 0,97 0,97 0,97 0,96 0,69 0,42 0,58 0,66 0,70 0,58 

3 0,71 0,72 0,79 0,62 0,79 0,77 0,59 0,70 0,70 0,71 0,70 

4 0,71 0,73 0,83 0,65 0,82 0,76 0,61 0,67 0,59 0,64 0,75 

5 0,69 0,73 0,83 0,41 0,79 0,79 0,73 0,71 0,64 0,53 0,78 

6 0,72 0,73 0,85 0,41 0,83 0,80 0,77 0,75 0,66 0,56 0,81 

7 0,71 0,65 0,87 0,43 0,83 0,83 0,77 0,73 0,68 0,54 0,79 

8 0,72 0,66 0,82 0,43 0,85 0,83 0,80 0,76 0,67 0,55 0,80 

9 0,71 0,58 0,83 0,43 0,85 0,85 0,77 0,76 0,70 0,55 0,81 

10 0,71 0,56 0,82 0,37 0,85 0,85 0,79 0,77 0,70 0,55 0,80 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3,05 7,64 7,67 7,57 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 7,37 7,64 7,67 15,25 7,65 7,65 6,27 1,05 7,67 7,37 5,48 

3 12,96 15,32 15,31 22,78 15,29 7,65 7,65 7,63 15,34 14,99 7,62 

4 15,61 22,96 15,33 22,88 15,30 15,30 11,09 7,63 22,98 14,99 7,62 

5 18,68 22,96 19,37 23,01 20,21 15,30 15,26 15,22 22,98 17,24 15,24 

6 22,14 22,96 22,98 30,52 22,96 22,93 15,26 15,22 30,65 22,67 15,24 

7 24,51 30,59 22,98 30,52 22,96 22,94 22,92 22,85 30,65 23,45 15,24 

8 29,40 30,59 30,62 38,11 30,59 27,29 22,92 22,85 38,28 30,32 22,41 

9 31,30 30,59 30,62 38,11 30,59 30,60 30,56 30,49 38,28 30,32 22,86 

10 35,29 38,24 38,26 45,74 38,23 32,55 30,56 30,49 44,02 30,32 24,51 
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Figur 3: Grundnät med inlärning med exploration 
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Utvärdering 1, Scenario 4: Tomt nät med inlärning med 

exploration  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,57 0,78 0,59 0,42 0,41 0,48 0,48 0,78 0,44 0,79 0,48 

2 0,60 0,87 0,69 0,45 0,45 0,50 0,51 0,83 0,43 0,84 0,47 

3 0,47 0,53 0,38 0,47 0,47 0,47 0,51 0,53 0,44 0,43 0,50 

4 0,51 0,60 0,46 0,48 0,45 0,50 0,50 0,63 0,40 0,50 0,58 

5 0,48 0,60 0,46 0,48 0,46 0,46 0,51 0,48 0,41 0,41 0,58 

6 0,47 0,51 0,42 0,47 0,45 0,47 0,47 0,48 0,44 0,44 0,54 

7 0,49 0,53 0,43 0,49 0,47 0,49 0,46 0,51 0,46 0,46 0,56 

8 0,44 0,46 0,39 0,46 0,48 0,50 0,45 0,39 0,41 0,38 0,53 

9 0,45 0,46 0,40 0,46 0,46 0,50 0,44 0,40 0,41 0,39 0,53 

10 0,44 0,46 0,40 0,46 0,46 0,47 0,44 0,40 0,41 0,39 0,53 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3,04 7,61 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7,65 0,00 7,48 0,00 

2 3,04 7,61 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 7,65 0,00 7,48 0,00 

3 6,46 15,18 13,68 0,00 0,00 6,00 0,00 15,34 0,00 14,39 0,00 

4 7,64 15,22 15,36 0,00 0,00 7,61 0,00 15,34 7,67 15,17 0,00 

5 8,52 15,22 15,36 0,00 0,00 12,24 0,00 17,90 7,67 16,83 0,00 

6 11,46 22,84 23,00 0,00 0,00 15,25 0,00 22,97 7,67 22,86 0,00 

7 12,23 22,84 23,00 0,00 7,67 15,25 0,00 22,97 7,67 22,86 0,00 

8 15,86 29,31 30,03 0,00 7,67 15,25 0,00 30,62 15,25 30,51 0,00 

9 16,81 30,48 30,60 0,00 15,33 15,25 0,00 30,62 15,32 30,51 0,00 

10 16,81 30,48 30,60 0,00 15,33 15,25 0,00 30,62 15,32 30,51 0,00 
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Figur 4: Tomt nät med inlärning med exploration 

  



S i d a  | IX 

Utvärdering 1, Scenario 5: Inlärt nät med inlärning med 

exploration  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

2 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

3 0,36 0,36 0,33 0,33 0,38 0,36 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 

4 0,36 0,36 0,33 0,33 0,38 0,36 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 

5 0,36 0,36 0,33 0,33 0,38 0,36 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 

6 0,36 0,36 0,33 0,33 0,38 0,36 0,38 0,38 0,36 0,36 0,38 

7 0,47 0,47 0,44 0,44 0,50 0,47 0,50 0,50 0,47 0,47 0,47 

8 0,49 0,47 0,44 0,47 0,53 0,50 0,53 0,50 0,47 0,50 0,50 

9 0,27 0,27 0,26 0,26 0,30 0,27 0,27 0,28 0,27 0,26 0,26 

10 0,27 0,27 0,26 0,26 0,30 0,27 0,27 0,28 0,27 0,26 0,26 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7,55 7,68 7,46 7,33 7,61 7,53 7,64 7,49 7,65 7,64 7,47 

2 7,55 7,68 7,46 7,33 7,61 7,53 7,64 7,49 7,65 7,64 7,47 

3 15,16 15,31 15,09 14,92 15,29 15,10 15,26 15,12 15,29 15,24 14,93 

4 15,16 15,31 15,09 14,92 15,29 15,10 15,26 15,12 15,29 15,24 14,93 

5 22,75 23,02 22,32 22,54 22,93 22,76 22,88 22,73 22,92 22,89 22,54 

6 22,75 23,02 22,32 22,54 22,93 22,76 22,88 22,73 22,92 22,89 22,54 

7 30,37 30,68 29,91 30,19 30,43 30,39 30,50 30,30 30,58 30,55 30,18 

8 30,37 30,68 29,91 30,19 30,43 30,39 30,50 30,30 30,58 30,55 30,18 

9 37,99 38,33 37,57 37,71 38,06 38,01 38,15 37,94 38,21 38,21 37,72 

10 37,99 38,33 37,57 37,71 38,06 38,01 38,15 37,94 38,21 38,21 37,72 
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Figur 5: Inlärt nät med inlärning med exploration 
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Utvärdering 1, Scenario 6: Inlärt nät med inlärning med 

exploration och slumpad mat  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat i förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

2 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

3 0,23 0,25 0,25 0,24 0,23 0,21 0,24 0,24 0,22 0,23 0,24 

4 0,23 0,25 0,25 0,24 0,23 0,21 0,24 0,24 0,22 0,23 0,24 

5 0,15 0,19 0,19 0,18 0,12 0,14 0,18 0,18 0,14 0,12 0,12 

6 0,15 0,19 0,19 0,18 0,12 0,14 0,18 0,18 0,14 0,12 0,12 

7 0,15 0,19 0,19 0,18 0,12 0,14 0,16 0,18 0,14 0,12 0,12 

8 0,15 0,19 0,19 0,18 0,12 0,14 0,16 0,18 0,10 0,12 0,12 

9 0,15 0,19 0,19 0,18 0,12 0,14 0,15 0,18 0,10 0,12 0,12 

10 0,17 0,24 0,24 0,23 0,12 0,14 0,16 0,23 0,10 0,12 0,09 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 7,63 7,64 7,66 7,68 7,64 7,65 7,55 7,52 7,66 7,65 7,61 

2 7,63 7,64 7,66 7,68 7,64 7,65 7,55 7,52 7,66 7,65 7,61 

3 15,26 15,30 15,25 15,29 15,27 15,30 15,19 15,19 15,32 15,29 15,24 

4 15,26 15,30 15,25 15,29 15,27 15,30 15,19 15,19 15,32 15,29 15,24 

5 22,89 22,91 22,91 22,90 22,88 22,95 22,83 22,84 22,96 22,87 22,86 

6 22,89 22,91 22,91 22,90 22,88 22,95 22,83 22,84 22,96 22,87 22,86 

7 23,00 22,91 22,91 22,90 22,88 22,95 23,95 22,84 22,96 22,87 22,86 

8 24,42 22,91 22,91 22,90 22,88 22,95 30,44 22,84 30,65 22,87 22,86 

9 24,42 22,91 22,91 22,90 22,88 22,95 30,44 22,84 30,65 22,87 22,86 

10 25,18 22,91 22,91 22,90 22,88 22,95 38,06 22,84 30,65 22,87 22,86 
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Figur 6: Inlärt nät med inlärning med exploration och slumpad mat 
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Utvärdering 2, Scenario 1: Grundnät med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0,08 0 0 0 0 0 0,5 

2 0,25 0,5 0 0 0 0,5 0,5 

3 0,25 0,5 0 0 0 0,5 0,5 

4 0,22 0,33 0 0 0,33 0,33 0,33 

5 0,28 0,33 0 0 0,33 0,5 0,5 

6 0,31 0,5 0 0 0,33 0,5 0,5 

7 0,31 0,5 0 0 0,33 0,5 0,5 

8 0,28 0,5 0 0 0,25 0,5 0,4 

9 0,35 0,6 0,25 0 0,25 0,6 0,4 

10 0,35 0,6 0,25 0 0,25 0,6 0,4 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0,95 0,95 0,96 0,95 0,96 0,96 0,94 

2 0,96 0,95 0,97 0,97 0,97 0,96 0,94 

3 0,96 0,95 0,98 0,97 0,98 0,96 0,94 

4 0,77 0,53 0,9 0,84 0,9 0,69 0,74 

5 0,8 0,65 0,83 0,88 0,9 0,8 0,76 

6 0,81 0,68 0,85 0,9 0,9 0,8 0,76 

7 0,82 0,68 0,87 0,91 0,91 0,8 0,74 

8 0,75 0,68 0,81 0,91 0,8 0,8 0,5 

9 0,76 0,76 0,83 0,83 0,83 0,82 0,5 

10 0,77 0,76 0,83 0,83 0,86 0,82 0,5 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 8,81 7,66 7,51 7,66 7,58 7,61 14,84 

2 11,39 15,26 7,51 7,66 7,58 15,25 15,05 

3 11,39 15,27 7,51 7,66 7,58 15,25 15,05 

4 16,32 19,87 7,51 9,62 20,10 18,71 22,09 

5 22,27 22,83 15,15 15,32 22,83 27,21 30,32 

6 24,10 30,48 15,15 15,32 22,83 30,48 30,32 

7 24,10 30,48 15,15 15,32 22,83 30,48 30,32 

8 27,26 30,48 18,88 15,32 30,46 30,48 37,94 

9 31,10 32,73 24,43 22,96 30,46 38,10 37,94 

10 32,99 38,10 30,40 22,96 30,46 38,10 37,94 
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Figur 7: Grundnät med inlärning 
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Utvärdering 2, Scenario 2: Grundnät med inlärning med 

exploration  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0,08 0 0 0 0 0,5 0 

2 0,17 0 0 0 0,5 0,5 0 

3 0,17 0 0 0 0,5 0,5 0 

4 0,11 0 0 0 0,33 0,33 0 

5 0,11 0 0 0 0,33 0,33 0 

6 0,14 0 0 0 0,5 0,33 0 

7 0,14 0 0 0 0,5 0,33 0 

8 0,15 0 0 0 0,4 0,5 0 

9 0,13 0 0 0 0,4 0,4 0 

10 0,13 0 0 0 0,4 0,4 0 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0,78 0,85 0,44 0,85 0,85 0,88 0,81 

2 0,84 0,9 0,61 0,89 0,86 0,88 0,88 

3 0,85 0,92 0,62 0,93 0,86 0,88 0,91 

4 0,74 0,83 0,77 0,72 0,66 0,55 0,94 

5 0,72 0,84 0,56 0,79 0,69 0,71 0,76 

6 0,78 0,86 0,66 0,82 0,8 0,74 0,78 

7 0,8 0,86 0,7 0,83 0,8 0,79 0,8 

8 0,76 0,83 0,72 0,81 0,57 0,81 0,81 

9 0,72 0,83 0,73 0,82 0,57 0,65 0,76 

10 0,72 0,83 0,74 0,82 0,59 0,65 0,67 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 7,37 7,63 6,21 7,65 7,63 7,68 7,41 

2 10,07 7,63 7,45 7,65 14,99 15,26 7,41 

3 10,08 7,63 7,45 7,65 15,10 15,26 7,41 

4 11,51 10,79 7,45 7,65 16,47 19,30 7,41 

5 17,07 15,31 14,61 15,26 22,70 22,81 11,75 

6 18,97 15,31 15,05 15,26 30,34 22,81 15,05 

7 18,97 15,31 15,05 15,26 30,36 22,81 15,05 

8 22,72 22,50 15,05 21,01 37,04 25,67 15,05 

9 24,92 22,96 15,05 22,91 37,98 35,59 15,05 

10 26,60 22,96 15,05 22,91 37,98 38,05 22,66 
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Figur 8: Grundnät med inlärning med exploration 
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Utvärdering 2, Scenario 3: Tomt nät med inlärning med 

exploration  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0,08 0 0 0 0,5 0 0 

4 0,08 0 0 0 0,5 0 0 

5 0,06 0 0 0 0,33 0 0 

6 0,06 0 0 0 0,33 0 0 

7 0,06 0 0 0 0,33 0 0 

8 0,06 0 0 0 0,33 0 0 

9 0,04 0 0 0 0,25 0 0 

10 0,04 0 0 0 0,25 0 0 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0,66 0,56 0,88 0,67 0,64 0,71 0,5 

2 0,62 0,48 0,92 0,47 0,79 0,52 0,55 

3 0,65 0,48 0,92 0,46 0,84 0,61 0,59 

4 0,57 0,48 0,52 0,45 0,84 0,62 0,51 

5 0,54 0,52 0,54 0,48 0,55 0,65 0,5 

6 0,48 0,32 0,56 0,48 0,55 0,48 0,5 

7 0,5 0,37 0,59 0,49 0,55 0,5 0,51 

8 0,48 0,37 0,42 0,51 0,55 0,54 0,5 

9 0,47 0,38 0,44 0,53 0,46 0,55 0,47 

10 0,46 0,27 0,45 0,54 0,49 0,55 0,47 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 2,25 0,00 7,46 0,00 6,03 0,00 0,00 

2 4,59 7,28 7,46 0,00 7,59 5,22 0,00 

3 5,05 7,63 7,46 0,00 7,64 7,56 0,00 

4 7,63 7,63 7,74 7,60 15,22 7,56 0,00 

5 8,94 7,63 15,10 7,61 15,73 7,56 0,00 

6 12,55 14,51 15,10 7,61 22,86 15,22 0,00 

7 13,00 15,26 15,10 9,57 22,86 15,22 0,00 

8 14,82 15,26 20,31 15,24 22,86 15,22 0,00 

9 16,49 15,26 22,72 15,24 30,49 15,22 0,00 

10 17,74 22,76 22,72 15,24 30,50 15,22 0,00 
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Figur 9: Tomt nät med inlärning med exploration 
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Utvärdering 2, Scenario 4: Inlärt nät med inlärning med 

exploration  

Siffrorna i titelraden representerar tid i minuter. 

Hur ofta Cally äter fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 

Hur ofta Cally går mot fiendens mat I förhållande till annan mat 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 0,1 0 0 0,13 0,1 0 0,4 

2 0,28 0,5 0,4 0,22 0,18 0 0,4 

3 0,33 0,67 0,4 0,22 0,31 0 0,4 

4 0,33 0,4 0,4 0,38 0,29 0,17 0,33 

5 0,34 0,4 0,38 0,43 0,27 0,17 0,43 

6 0,35 0,4 0,33 0,43 0,27 0,25 0,43 

7 0,36 0,4 0,27 0,43 0,31 0,3 0,43 

8 0,32 0,4 0,25 0,38 0,3 0,3 0,3 

9 0,33 0,31 0,31 0,33 0,38 0,36 0,3 

10 0,36 0,39 0,31 0,4 0,38 0,38 0,3 

Total satiation över tid 

Testomgång Snitt 1 2 3 4 5 6 

1 7,51 7,70 7,65 7,34 7,40 7,45 7,52 

2 7,53 7,70 7,65 7,35 7,52 7,46 7,52 

3 7,53 7,70 7,65 7,35 7,52 7,46 7,52 

4 8,36 7,70 7,65 7,35 7,52 7,46 12,45 

5 12,62 15,31 7,65 15,01 15,14 7,46 15,13 

6 12,62 15,31 7,65 15,01 15,14 7,46 15,13 

7 12,62 15,31 7,65 15,01 15,14 7,46 15,13 

8 13,39 15,31 7,65 15,01 19,79 7,46 15,13 

9 17,40 21,06 7,65 22,68 22,79 7,46 22,73 

10 17,71 22,96 7,65 22,68 22,79 7,46 22,73 
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Figur 10: Inlärt nät med inlärning med exploration 
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Utvärdering 3, Scenario 1: Grundnät utan inlärning 

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 140,61 216,61 216,61 216,61 216,61 

2 136,74 213,15 291,60 341,58 341,58 

3 138,71 215,05 298,08 345,18 345,18 

4 138,65 149,22 149,22 149,22 149,22 

5 139,67 215,83 297,64 394,92 475,98 

6 139,66 215,98 215,98 215,98 215,98 

snitt 139,01 204,31 244,86 277,25 290,76 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 125,10 226,36 354,79 484,27 613,72 

2 121,31 221,35 295,36 415,63 543,95 

3 123,21 226,81 298,10 420,53 547,95 

4 123,03 251,37 379,75 509,06 637,47 

5 124,23 224,30 293,37 382,85 480,41 

6 124,10 225,32 353,66 482,09 610,48 

snitt 123,50 229,25 329,17 449,07 572,33 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

snitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figur 11: Grundnät utan inlärning 
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Utvärdering 3, Scenario 2: Grundnät med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 139,70 150,53 215,64 332,39 410,88 

2 139,69 216,49 281,76 388,05 477,91 

3 138,66 212,81 309,44 408,07 498,88 

4 138,67 214,83 318,52 410,00 516,01 

5 137,74 215,57 331,99 431,20 525,67 

6 139,65 215,32 322,24 410,15 477,90 

snitt 139,02 204,26 296,60 396,64 484,54 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 101,62 151,51 188,80 240,61 295,74 

2 100,22 140,91 177,16 225,73 287,57 

3 101,88 141,23 199,12 312,26 382,04 

4 114,35 163,39 193,89 264,86 324,00 

5 96,19 128,29 227,44 318,08 406,30 

6 105,85 155,48 193,73 292,12 355,35 

snitt 103,35 146,80 196,69 275,61 341,83 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 10,12 21,83 32,09 

2 0,00 8,03 18,33 26,10 35,08 

3 0,00 1,35 15,66 15,66 15,66 

4 0,00 10,27 20,54 34,66 43,37 

5 0,00 9,40 18,74 22,31 29,32 

6 0,00 0,00 11,32 18,57 22,42 

snitt 0,00 4,84 15,78 23,19 29,66 
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Figur 12: Grundnät med inlärning 
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Utvärdering 3, Scenario 3: Tomt med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 139,68 150,41 150,41 150,41 150,41 

2 140,63 151,04 151,04 151,04 151,04 

3 139,73 150,70 150,70 150,70 150,70 

4 139,66 150,37 150,37 150,37 150,37 

5 139,71 150,59 150,59 150,59 150,59 

6 139,63 150,06 150,06 150,06 150,06 

snitt 139,84 150,53 150,53 150,53 150,53 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 46,61 150,57 206,71 231,71 332,43 

2 97,14 177,50 256,85 377,94 465,23 

3 70,05 100,27 198,61 247,74 255,41 

4 55,09 179,06 228,22 235,25 243,52 

5 62,16 178,81 257,90 276,60 276,60 

6 90,35 209,15 273,63 401,02 510,62 

snitt 70,23 165,89 236,99 295,04 347,30 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

snitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



S i d a  | XXVI 

 
Figur 13: Tomt med inlärning 
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Utvärdering 3, Scenario 4: Inlärt nät med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 138,72 224,92 342,01 410,20 410,20 

2 136,75 202,54 306,59 397,48 502,36 

3 136,69 202,43 282,12 371,22 473,20 

4 135,66 230,04 342,68 407,87 407,87 

5 138,68 214,73 318,80 409,97 475,08 

6 137,70 233,42 344,96 445,10 540,70 

snitt 137,37 218,01 322,86 406,97 468,24 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 110,99 173,91 264,77 318,14 320,70 

2 97,78 156,02 214,61 325,01 379,89 

3 80,60 112,78 179,63 212,16 292,21 

4 81,11 142,08 226,15 306,81 306,81 

5 100,82 176,28 210,01 216,92 287,79 

6 98,66 187,04 265,99 342,91 450,74 

snitt 94,99 158,02 226,86 286,99 339,69 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 9,39 15,13 35,43 45,89 

2 0,00 7,79 17,51 28,70 34,12 

3 0,00 10,30 17,33 24,21 34,98 

4 0,00 9,71 15,98 31,48 44,14 

5 0,00 5,09 15,91 26,76 36,53 

6 0,00 4,49 15,79 26,06 32,40 

snitt 0,00 7,80 16,28 28,77 38,01 
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Figur 14: Inlärt nät med inlärning 
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Utvärdering 4, Scenario 1: Grundnät utan inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 89,62 204,14 204,14 204,14 204,14 

2 73,35 73,35 73,35 73,35 73,35 

3 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

4 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

5 72,97 72,97 72,97 72,97 72,97 

6 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 

snitt 40,97 60,06 60,06 60,06 60,06 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 7,44 66,46 66,46 66,46 66,46 

2 27,96 27,96 27,96 27,96 27,96 

3 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 

4 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 

5 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75 

6 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32 

snitt 19,49 29,33 29,33 29,33 29,33 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

snitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figur 15: Grundnät utan inlärning 
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Utvärdering 4, Scenario 2: Grundnät med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 73,64 139,18 204,12 204,12 268,43 

2 82,63 192,79 264,70 334,16 418,12 

3 72,30 165,34 267,95 333,13 333,13 

4 105,33 204,13 269,23 269,23 269,23 

5 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 

6 72,55 138,00 138,00 138,00 138,00 

snitt 68,27 140,44 191,20 213,64 238,35 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 45,45 88,74 91,77 106,99 118,67 

2 67,59 104,49 133,37 163,40 170,09 

3 21,80 99,62 163,76 246,71 259,50 

4 57,70 182,53 282,63 283,00 290,60 

5 41,59 86,43 142,55 181,87 211,06 

6 39,21 97,74 97,74 97,74 97,74 

snitt 45,56 109,93 151,97 179,95 191,28 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

snitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



S i d a  | XXXII 

 
Figur 16: Grundnät med inlärning 
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Utvärdering 4, Scenario 3: Tomt med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 68,62 68,62 68,62 68,62 68,62 

2 56,26 68,72 68,72 68,72 68,72 

3 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 

4 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

5 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 

6 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

snitt 34,81 36,88 36,88 36,88 36,88 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 38,10 153,88 270,31 395,12 498,81 

2 23,46 45,83 45,83 75,13 104,66 

3 36,62 87,15 92,90 102,41 170,27 

4 61,82 71,47 110,20 125,48 125,48 

5 39,95 113,68 209,24 317,93 389,22 

6 79,14 169,67 170,08 210,02 240,26 

snitt 46,52 106,94 149,76 204,35 254,78 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

snitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figur 17: Tomt med inlärning 
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Utvärdering 4, Scenario 4: Inlärt nät med inlärning  

Siffrorna i titelraden representerar testomgång. 

Strength över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 

2 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

3 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

4 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 

5 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

6 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

snitt 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Enjoyment över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 89,79 165,74 232,43 286,48 385,32 

2 63,12 130,82 242,89 345,92 428,97 

3 80,61 117,73 199,97 316,76 445,64 

4 86,27 139,42 217,09 277,32 345,43 

5 70,26 148,87 273,09 362,67 439,71 

6 53,23 120,76 175,62 273,77 371,82 

snitt 73,88 137,22 223,51 310,49 402,81 

Anger över tid 

Minuter 1 2 3 4 5 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

snitt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figur 18: Inlärt nät med inlärning 
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Bilaga 2 – CAPM-artefakter 
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1 Settings 

The learning settings are used to set up various variables to control learning, output and 

how to handle the long time episodes. The learning settings have the following format in 

the xml-document: 

<learning-settings> 

  <learning learn="yes" explore="yes" evaluationEndScale="2" 

            linkThreshold="0.1" effectClassUpdateThreshold="6" /> 

    <episodes episodeLimit="450" emotionAgeThreshold="5000" 

              emotionWeight="0.5" stateWeight="0.5" 

              positionWeight="1" positionRange="15" 

              weightThreshold="0.6" /> 

    <output outputInterval="60" backupInterval="3600" /> 

</learning-settings> 

1.1 Learning 

The learning element is used to control if learning for this agent should be enabled and how 

it is tuned. A rule of thumb is to set explore to yes if you have learn set to yes. Turn off 

explore if you want a more controlled test session. 

<learning learn="yes" explore="yes" evaluationEndScale="2" 

          linkThreshold="0.1" effectClassUpdateThreshold="6" /> 

Table 1: Learning element attributes 

Attribute Value(s) Description 

learn  yes or no Triggers the overall learning of the system. 

explore yes or no  Triggers the chance of random behavior selections. 

The chance of triggering is based on the amount of 

long term episodes in the memory, more episodes 

means a lower chance of random behavior 

evaluationEndScale <= 0 This value determines how long time after the 

evaluation of an episode the system looks for a 

possible success. A value of 1 to 4 is recommended. 

linkThreshold 0.0 to 1.0 linkThreshold determines how weak a link may be 

before it is erased. 

effectClassUpdateThreshold <1 This value determines how many data points are 

needed before calculating effectClasses based on 

accumulated data. Must be an integer. 6 is a 

recommended value. 

Learning can also be turned on or off for specific behaviors: 

<behavior_module behavior="hunt_fighter" class="Positive" 

                 learn="yes"> 

In this example learning is turned on for the behavior hunt_fighter. If learning is set to no in 

the learning settings element, it overrides a yes in the behavior module elements. 
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1.2 Episodes 

The episodes element is used to set the overall parameters for how the long term episodes 

are handled and how the filtering of the long term episodes into a chunk is done. 

<episodes episodeLimit="450" emotionAgeThreshold="5000" 

          emotionWeight="0.5" stateWeight="0.5" positionWeight="1" 

          positionRange ="15" weightThreshold="0.6" /> 

Table 2: Episodes element attributes 

Attribute Value(s) Description 

episodeLimit  <= 0 This value determines the amount of episodes in 

long term memory before removal of the oldest 

episodes starts. Must be an integer. 

emotionAgeThreshold <= 0  This value determines the maximum "age" in 

seconds of an episode before it can be removed if 

there is more than episodeLimit number of episodes in 

the list. This value must be a Integer. 

emotionWeight  0.0 to 1.0  This value weights the influence of emotions. 

stateWeight 0.0 to 1.0  This value weights the influence of states. 

positionWeight 0.0 to 1.0  This value weights the influence of position. 

positionRange < 0.0 This value defines the position range within which 

the agent will find an episode relevant. 

weightThreshold  0.0 to 1.0 This value defines the threshold which the final 

weight must exceed. 

1.3 Output 

The output element controls how often to make an output. 

<output outputInterval="60" backupInterval="3600" /> 

Table 3: Output element attributes 

Attribute Value(s) Description 

outputInterval  <= 0 This value determines how often, in seconds, the 

system will save an xml-file of the network and long-

term memory to disk. Must be an integer. 

backupInterval <= 0  This value determines how often, in seconds, the 

system will take a backup of the network and long-

term memory. Must be an integer. 
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2 Classification 

States and behaviors are classified as in the example below. It is done so that behaviors can 

be evaluated in the learning module. State and behavior classification are explained in the 

two following sections respectively. 

<classes> 

  <stateClasses> 

    <class name="NeutralPositive" timeScalingStart="1" 

           timeScalingEnd="1" changeScalingStart="1" 

           changeScalingEnd="1" valueScaling="1" /> 

    ... 

  </stateClasses> 

  <behaviorClasses> 

    <class name="Positive" timeStart="3" timeEnd="12" 

           changeStart="0.2" changeEnd="1" valueStart="0.1" 

           valueEnd="1" /> 

        ... 

  </behaviorClasses> 

</classes> 

Generally there is no need to have one class for each state and behavior, a few more 

general classes works really well in most cases. If you think you need one class for each 

state and behavior it might be worth designing effect classes instead. 

2.1 State Classes 

State classes are used to classify states for the learning modules evaluation process. These 

classes can be seen as scaling the behavior classes. Below is an example state class. 

<class name="NeutralPositive" timeScalingStart="1" timeScalingEnd="1" 

       changeScalingStart="1" changeScalingEnd="1" 

       valueScalingStart="1" valueScalingEnd="1"/> 

All numerical values in the table below are floating point numbers. 

Table 4: State class element attributes 

Attribute Value(s) Description 

name any string Used to identify the class in the state definitions. 

timeScalingStart 0.0 to inf Scales timeStart in a behavior class. 

timeScalingEnd 0.0 to inf Scales timeEnd in a behavior class. Must be greater 

than timeScalingStart. 

changeScalingStart -1.0 to 1.0 Scales changeStart in a behavior class. 

changeScalingEnd -1.0 to 1.0 Scales changeEnd in a behavior class. Must be greater 

than changeScalingStart 

valueScalingStart 0.0 to 1.0 Scales valueStart in a behavior class. 

valueScalingEnd 0.0 to 1.0 Scales valueEnd in a behavior class. 

State classes are referenced from state definitions, for example as below: 

<fuzzyKBstate name="food_visible" one-value="6.0" zero-value="24.0" 

              class="NeutralPositive"> 

The state food_visible is now of class NeutralPositive. 
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2.2 Behavior Classes 

State classes are used to classify states for the learning modules evaluation process. Below 

is an example behavior class. 

<class name="Positive" timeStart="3" timeEnd="12" changeStart="0.2" 

       changeEnd="1" valueStart="0.1" valueEnd="1" /> 

All numerical values in the table below are floating point numbers. 

Table 5: Behavior class element attributes 

Attribute  Value(s)  Description 

name any string  Used to identify the class in the behavior definitions. 

timeStart 0.0 to inf  Start of the time interval. 

timeEnd 0.0 to inf  End of the time interval. Must be larger than 

timeStart. 

changeStart -1.0 to 1.0  Start of the change interval. 

changeEnd -1.0 to 1.0  End of the change interval. Must be larger than 

changeStart. 

valueStart 0.0 to 1.0  Start of the end value interval. 

valueEnd 0.0 to 1.0  End of the end value interval. Must be larger than 

valueStart. 

Behavior classes are referenced from behavior definitions, for example as below: 

<behavior_module behavior="hunt_fighter" class="Positive" 

                 learn="yes"> 

The behavior hunt_fighter is now of class Positive. 

2.3 Combining State and Behavior Classes 

A state and behavior class is combined when evaluating a state for a behavior. This in 

essence results in an effect class, and is replaced by one after the first evaluation. Since the 

change interval is a sub set of the interval , a state class and a behavior class 

were the interval is strictly negative or strictly positive for both result in a positive interval 

in the end and a negative interval if one of them is negative and one is positive. 

This can be used to design classes that in the end turn out as very different effect classes 

depending on the combinations. This often means that fewer classes are needed since they 

can be reused for different purposes. 

A good rule of thumb is to group behaviors and states by if we want a positive or negative 

change and construct a few general classes based on that, then you can construct classes 

with more specialized intervals. A negative change will result in the effect being negated. 

2.4 Effect Classes 

Effect classes are the result of the combination of a state class and a behavior class. There 

should almost never be a need to design these by hand, but it is entirely possible. 



 

S i d a | 5    

<class timeStart="5.33984" timeEnd="11.522" changeStart="-0.8" 

       changeEnd="-0.2" valueStart="0.2" valueEnd="1" /> 

All numerical values in the table below are floating point numbers. 

Table 6: Effect class element attributes 

Attribute  Value(s)  Description 

timeStart 0.0 to inf  Start of the time interval. 

timeEnd 0.0 to inf  End of the time interval. Must be larger than 

timeStart. 

changeStart -1.0 to 1.0  Start of the change interval. This is 

. 

changeEnd -1.0 to 1.0  End of the change interval. Must be larger than 

changeStart. This is 

. 

valueStart 0.0 to 1.0  Start of the end value interval. This is 

. 

valueEnd 0.0 to 1.0  End of the end value interval. Must be larger than 

valueStart. This is . 

The time interval is continuously re-evaluated by the learning module to better fit with 

when the effect is successful. 

Effect classes are child elements of an effect element, as the example below illustrates: 

<behavior_module behavior="walk_towards_food" class="NegativeLong" 

                 learn="yes"> 

  ... 

  <effects> 

    <effect state="happy" negated="yes" probability="0.929186" 

            benevolence="0.5" control-factor="0.5" time-frame="10"> 

      <class timeStart="5.33984" timeEnd="11.522" changeStart="-0.8" 

             changeEnd="-0.2" valueStart="0.2" valueEnd="1" /> 

    </effect> 

        ... 

  </effects> 

        ... 

</behavior_module> 
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3 Long Term Episode List 

The long term episode list is an agent’s episodic memory, in this case saved to xml, mainly 

to be reused the next time a scenario is run. It is also a way to explore an agent’s episodic 

memory. This list should not be altered unless it is for test purposes. 

<longTermEpisodeList> 

  <meta-data runTime="780" totalLength="354" agent-id="0" /> 

  <behavior name="bite_fighter" length="92"> 

    <episode time="13" xPos="-0.639348" yPos="0" zPos="2.8455" 

             ID="-1.21454e+09"> 

      <states> 

        <state name="anger" value="0" change="0" success="0" 

               timeSucceeded="13" /> 

        ... 

      </states> 

      <emotions> 

        <emotion name="anger" value="0" /> 

        ... 

      </emotions> 

    </episode> 

    ... 

  </behavior> 

  ... 

</longTermEpisodeList> 

The first child element is meta-data which keeps track of how long the agent has existed, the 

total amount of episodes in the list and the agent id. 

<meta-data runTime="780" totalLength="354" agent-id="0" /> 

There is a behavior element for each behavior in the Behavior Network and each episode 

consists of every possible connection of states and emotions. 

Each behavior element contains the name of the behavior and the amount of episodes saved 

for that behavior. 

<behavior name="bite_fighter" length="92"> 

  ... 

</behavior> 

Each episode element keeps track of when it was saved and the coordinates of the agent 

when it was saved. 

<episode time="13" xPos="-0.639348" yPos="0" zPos="2.8455" ID="0"> 

  ... 

</episode> 

Each state element contains the states name, the value it had when it was saved, the change 

in value when it was saved. The success attribute represents whether it was a success or not 

and timeSucceeded is how long time it took before it was completely evaluated. 

<states> 

  <state name="anger" value="0" change="0" success="0" 

         timeSucceeded="13" /> 

  ... 

</states> 
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Each emotion element saves the name of the emotion and its value when it was saved. 

<emotions> 

  <emotion name="anger" value="0" /> 

  ... 

</emotions> 


