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Abstrakt 
 

Deontic Action Logic Multi Agent System (DALMAS) är en typ av 
multiagentsystem där agenternas handlingar regleras av ett normativt system. Teorin 
för DALMAS bygger på deontisk logik, och normer i det normativa systemet 
uttrycks i termer av Kanger-Lindahls teori om normativa positioner. Syftet med 
detta arbete är att försöka reda ut vilka eventuella fördelar ett normativt system kan 
ge samt hur man ska kunna skapa effektivt sådant. Går det att skapa ett normsystem 
som kan lösa samma problem som ett konventionellt MAS löser? För att kunna 
jämföra de olika normsystemen har kriterier för hög effektivitet tagits fram. 
Testresultaten visar bl.a. att ett enkelt normsystem fungerar bättre än inget alls. 
Tester av den befintliga prologimplementationen har också gjorts vilket har bidragit 
till förslag till förbättringar av DALMAS-arkitekturen och implementationen. 
Nyckelord: multiagentsystem, normativt system, deontisk logik, normativa 
positioner. 
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1 Inledning 

Multiagentsystem (MAS) är idag ett centralt forskningsområde inom artificiell 
intelligens. Ett multiagentsystem kan beskrivas ungefär som ett system av s k 
autonoma agenter som arbetar med ett och samma huvudproblem för att hitta en 
lösning. I konventionella multiagentsystem finns ett visst samarbete mellan agenterna 
genom att utbyta information. En central del i forskningen i dag inom detta område 
går ut på att försöka få agenter att samarbeta på ett rationellt sätt och samtidigt behålla 
sin autonomi. Den roll som normer har i detta sammanhang har kommit allt mer i 
fokus. Genom att implementera ett antal normer som styr agenternas agerande så är 
det tänkt att man ska kunna slippa mycket av agenternas informationsutbyte. Jan 
Odelstad och Magnus Boman har föreslagit en abstrakt arkitektur för ett normreglerat 
multiagentsystem där normerna uttrycks i termer av deontisk logik. Arkitekturen 
kallas DALMAS, vilket står för Deontic Action-Logic based Multi-Agent System. 

1.1 Syfte 

Det så kallade wastecollectorsystemet (se avsnitt 3.1) har använts som exempel för ett 
av användningsområden för DALMASar. En färdig prologimplementation av ett 
wastecollector-system finns tillgängligt med en tämligen enkel uppsättning normer 
som inte ger den bästa effektiviteten. Syftet med detta arbete är att testa den 
prologmodul som implementationen använder sig av för att kontrollera att den 
fungerar som den ska. I detta ingår att syna de olika en-agenttyperna, T1-T7, genom 
tester. Det är även tänkt att jag ska försöka förbättra effektiviteten hos systemet genom 
att föreslå och utvärdera ett antal olika normsystem. I arbetet ingår att ta fram kriterier 
för vad som räknas som ”hög effektivitet” hos wastecollectors-systemet, och sedan 
testköra de olika implementationer som använder som använder sig av de olika 
normsystemen på en uppsättning testproblem. På så sätt kan olika normativa system 
utvärderas. 

1.2 Problem och frågeställning 

• Kan man med hjälp av normer öka effektiviteten i systemet? 
• Vad är effektivitet i det här systemet? 
• Kan normer helt eller delvis ersätta planer hos agenter? 
• Kan små ändringar i normsystemet medföra stora förändringar i effektivitet? 
• Är det befintliga ramverket (dnrDALMAS) en korrekt implementation av den 

abstrakta arkitekturen? 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete koncentrerar sig på att ta fram normer på just wastecollector systemet och 
få det så effektivt som möjligt. Förhoppningsvis så kan normsystemet överföras till 
andra problem inom MAS/DALMAS men den delen ingår inte i detta arbete. Givetvis 
begränsar jag mig till mjukvaruagenter. 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 MAS 

MAS är ett allmänt vedertaget begrepp där mycket forskning bedrivits. Ett MAS kan 
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definieras som ett mer eller mindre löst kopplat nätverk av ”problemlösare”(agenter) 
som interagerar för att lösa problem. En av anledningarna till att använda sig av MAS 
är att problemet som skall lösas kan vara för komplext eller för omfattande för en 
ensam agent. Lugers fyra kriterier för intelligenta agentsystem [6]: 

 
• Reaktionsbenägen, en agent måste kunna ta emot intryck från omgivningen 

som den figurera i, och den måste även kunna påverka omgivningen. 
• Autonomi, en agent måste kunna interagera med omgivningen på ett 

självständigt sätt. 
• Flexibilitet, en agent måste vara intelligent receptiv för förändringar i 

omgivningen samt att den måste vara opportunistisk, målinriktad och kunna 
välja passande handlingar i olika situationer. 

• Social, en agent måste kunna samarbeta med andra agenter.  

2.1.1 Agenter 
Inom datavetenskapen är en agent en mer eller mindre autonom del i ett program. 
Agenten kan känna av olika intryck från den värld den uppträder i, och den kan även 
påverka världen med sina handlingar. Agenterna bygger successivt upp sin kunskap 
genom dessa intryck från omvärlden, och genom att dra logiska slutsatser av denna, 
som ger ny kunskap. Agenterna kan antingen ha en gemensam kunskapsdatabas, men 
då uppfyller de inte kriteriet för autonomi helt och hållet (se DALMAS, avsnitt 2.6) 
eller så kan de ha varsin. 

2.1.2 Tillämpningsområden för MAS 
Här bör man först skilja mellan hårdvaruagenter (embodied agents, robots) och 
mjukvaruagenter (simulated agents, softbots) samt kombinationer av dessa. 
En viktig tillämpning av multi-agent system är s.k. e-handelsagenter. Ett mycket 
viktigt område är simuleringar av olika slag, t.ex. simulering av samhällen eller 
bränder. Även om individerna i samhället styrs av mycket enkla normer så uppvisar de 
ändå ett komplext och naturligt beteende som gör det möjligt att studera komplicerade 
samhälleliga processer. Det finns tre huvudtyper av arkitekturer för agenter, nämligen 
reflexbaserad, målbaserad och nyttobaserad. Den nyttobaserade, som är mest 
uttryckskraftig, innebär att agenten strävar efter att optimera sin nytta. En DALMAS 
(se avsnitt 2.6) bygger på en arkitektur med nyttobaserade agenter. 
 
 

2.2 Normreglerade multiagentsystem 

Enligt tidigare forskning så är det tämligen svårt att förutse effekten i olika 
normsystem och små förändringar kan leda till oväntade effekter. Det finns ett känt 
experiment som kallas för ”The nerd herd” [7] där 20 slumpvis utplacerade robotar 
skall ta sig från ett rum till ett annat genom en trång dörröppning. De effekter som 
framkallades genom ändringar i normsystemet överraskade forskarna. Denna typ av 
forskning liknar mer den empiriska som finns inom till exempel kemi och fysik än 
vanlig forskning inom datavetenskap. 

2.3 Deontisk logik 

Ansatser till en deontisk logik gjordes redan under antiken och medeltiden och ordet 
”deontisk” kommer av grekiskans ”deon” som betyder plikt eller det som bör göras. 
Betydelsefullt för den aktiva forskning som bedrivits inom området sedan mitten av 
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1900-talet har varit ett pionjärarbete av G.H. von Wright, uppsatsen "Deontic Logic" 
som publicerades i tidskriften Mind 1951. Kanger och Lindahl har senare utvecklat 
detta språk som de sedan använt som ram för sin teori om normativa positioner. För en 
utförlig beskrivning av Kanger-Lindahls teori och ytterligare referenser, se [12]. 

2.4 Normer och deontisk logik 

I vardagliga sammanhang menar man med en norm ofta en social norm, alltså en regel 
som gäller en grupp individer. Avsikten med sådana normer är att kunna kontrollera 
interaktionen mellan medlemmarna i gruppen. Därför ger det sig ganska naturligt att 
använda ett normativt system inom MAS. Normsystemet kan alltså ses som en slags 
lagbok för agenter. Lite förenklat kan man säga att det finns två typer av normativa 
satser, rent normativa satser och konditionala normativa satser. En rent normativ sats 
är en s.k. deskriptiv sats som föregås av en normbildande operator. En deskriptiv sats 
är en sats som beskriver något t.ex. ett tillsånd. Exempel på normbildande operatorer 
är t.ex. Shall, som kan utläsas ”det skall vara fallet att” och May som utläses ”det får 
vara fallet att”. En rent normativ sats kan se ut så här: ( )Shall s , där s är ett tillstånd. 
Detta utläses ”det skall vara fallet s”. En konditional norm kan se ut så här: 

( )P Shall s→ och utläses ”om p, så skall det vara fallet s”. Logikern och filosofen 
Stig Kanger utnyttjade möjligheter att blanda in den binära handlingsoperatorn Do, 
som innebär att man ”ser till” så att något blir fallet.  
 
Exempel: ( , )P ShallDo x s→  skall uppfattas som ”om p, så skall x se till att s är 
fallet ”, där x kan vara en agent och s ett tillstånd. Det är agentens skyldighet eller 
plikt att se till att tillstånd s blir fallet. 
Om man använder operatorn May istället så har agenten en rättighet men ingen plikt 
att se till att s är fallet :   
 

( , )P MayDo x s→  detta ska läsas ”om p så får x se till att s är fallet”.  
MayDo kan definieras i termer av ShallDo: ( , ) ( , )MayDo x s ShallDo x s↔¬ ¬ .  

2.5 Normativa positioner 

Teorin om normativa positioner utvecklades på 60- och 70-talet först och främst som 
ett verktyg för analys inom juridik och statsvetenskap. I Lars Lindahls 
doktorsavhandling [12] presenteras tre olika typer av system av normativa positioner 
[2]. Det enklaste av dessa system är ett system av en-agent positioner:    
 

1( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬  

2 ( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬ ¬  

3 ( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬ ¬

4 ( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬ ¬  

5 ( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬ ¬ ¬  

6 ( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬ ¬ ¬  

7 ( , ) : ( , ) & ( , ) & ( , )T x q MayDo x q MayPass x q MayDo x q¬ ¬ ¬  
 
Notera att: ( , ) & ( , )Do x q Do x q¬ ¬ ¬  kan utläsas ”x ser inte till att q och x ser inte 
till att icke q”. Det ska tolkas som att x är passiv vad gäller q och detta kan förkortas 
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och skrivas: ( , )Pass x q  . 
 
Genom att studera logiken för en-agenttyperna Ti kan följande ”symmetriprinciper” 
upptäckas: 

1( , )T x q  om och endast om 1( , )T x q¬  

2 ( , )T x q  om och endast om 4 ( , )T x q¬  

3 ( , )T x q  om och endast om 3( , )T x q¬  

5 ( , )T x q  om och endast om 7 ( , )T x q¬  

6 ( , )T x q  om och endast om 6 ( , )T x q¬ . 

2.6 DALMAS 

Uttrycket DALMAS är myntat av Jan Odelstad och Magnus Boman i [1]. DALMAS 
är ett s.k. global state-system, dvs agenterna har en gemensam kunskapsdatabas och 
uppfyller därför inte helt och hållet kraven för autonomitet. DALMAS är en 7-tupel 

, , , , , ,S A〈Ω Δ Π Γ〉A  som innehåller en mängd agenter (Ω), ett tillståndsrum (S), en 
mängd handlingar (A), en funktion ”feasible action function” ( A ), ”deontic structure- 
operator” (∆), ”preference structure-operator” (Π) samt ”choice-set function” (Γ). 
Funktionen A  anger vilka handlingar som är tillgängliga (eng. feasible) för en agent i 
ett visst tillstånd. Operatorn ∆ reglerar vilka av de tillgängliga handlingarna som är 
tillåtna för en agent i ett visst tillstånd. Hos en normreglerad DALMAS definieras den 
deontiska strukturen i termer av prohibited (se avsnitt 2.6.1). Π-operatorn styr vilka 
handlingar som agenten vid draget helst väljer att utföra, och används av funktionen Γ 
för att skapa en ordnad mängd av de handlingar som är tillåtna för en agent i en viss 
situation. En simpel DALMAS innehåller förenklade versioner av de tre sistnämnda 
( , , och Δ Π Γ ). En deterministisk DALMAS är en 9-tupel , , , , , , , ,S A τ γ〈Ω Δ Π Γ 〉A , 
där de sju första argumenten är samma som i DALMAS och utöver dessa så finns 
även en turordningsoperator (τ) och en urvalsfunktion (γ). Turordningsoperatorn avgör 
vilken av agenterna som står på tur för nästa handling och urvalsfunktionen avgör 
vilken av de tillåtna handlingarna med samma prioritetsvärde som skall väljas. 

2.6.1 Prohibited 
Prohibited definieras i termer av typerna Ti och Ei. Antag att i = 3. 
 
T3d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff T3(ω,d(ω1,..,ωv;s+)) omm  
MayDo(ω,d(ω1,..,ωv;s+)) & ¬MayPass(ω,d(ω1,..,ωv;s+)) & MayDo(ω,¬d(ω1,..,ωv;s+)). 
 
Den andra konjunktionen (¬MayPass) innebär ett förbud, ω får inte förhålla sig passiv 
till d.  
 
Om d(ω1,..,ωv) är sant i tillstånd s och d(ω1,..,ωv) är sant i tillstånd s+, som är det nya 
tillståndet som fås av ω:s handling i tillstånd s, så: Pass(ω,d(ω1,..,ωv;s+)). Om ¬ 
d(ω1,..,ωv) är sant i s och ¬ d(ω1,..,ωv) är sant i s+ så: Pass(ω,d(ω1,..,ωv;s+)). 
Alltså: 
 Pass(ω,d(ω1,..,ωv;s+)) omm 
 [d(ω1,..,ωv) är sant i s omm d(ω1,..,ωv) är sant i s+] 
 
Följaktligen, om ω inte får vara passiv till d så implicerar [d(ω1,..,ωv;s) omm 
d(ω1,..,ωv;a(ω,s))] att handlingen a är förbjuden. De övriga typerna Ti kan analyseras 
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på samma sätt och sammanfattas enligt [1,11]: 
 

1. av T1 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer inga restriktioner. 
2. av T2 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer att om d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) och ¬ d(ω1,..,ωv,ω;ω, 

a(ω,s)) så Prohibitedw,s(a). 
3. av T3 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer att om [d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) omm d(ω1,..,ωv,ω;ω, 

a(ω,s))] så Prohibitedw,s(a). 
4. av T4 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer att om ¬d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) och d(ω1,..,ωv,ω;ω, 

a(ω,s)) så Prohibitedw,s(a). 
5. av T5 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer att om ¬d(ω1,..,ωv,ω;ω, a(ω,s)) så 

Prohibitedw,s(a). 
6. av T6 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer att om inte [d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) omm 

d(ω1,..,ωv,ω;ω, a(ω,s))] så Prohibitedw,s(a). 
7. av T7 d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) följer att om d(ω1,..,ωv,ω;ω, a(ω,s)) så 

Prohibitedw,s(a). 
 

   
 
För att förenkla användningen av T1-T7 införs dessa sex operatorer:  

1. 2
aE  d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff [d(ω1,..,ωv,s) and ¬ d(ω1,..,ωv,a(ω,s))]. 

2. 3
aE  d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff [d(ω1,..,ωv,s) iff d(ω1,..,ωv,a(ω,s))]. 

3. 4
aE  d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff [¬d(ω1,..,ωv,s) and d(ω1,..,ωv,a(ω,s))]. 

4. 5
aE  d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff [d(ω1,..,ωv,s)]. 

5. 6
aE  d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff not[d(ω1,..,ωv,s) iff d(ω1,..,ωv, a(ω,s))]. 

6. 7
aE  d(ω1,..,ωv,ω;ω,s) iff d(ω1,..,ωv, a(ω,s)). 

 
För alla i, 2 ≤ i ≤ 7, ( )∧ a

i iT d E d (ω1,..,ωv,ω;ω,s) implicerar att Prohibitedw,s(a). 
¬ Prohibitedw,s(a) ⇔  Premissible w,s(a).  

 
Operatorn deontic structure-operator ∆ kan nu definieras med hjälp av 1-7. Låt ∆(ω,s) 
vara en mängd handlingar a som inte är förbjudna enligt 1-7. 
∆(ω,s) kan definieras: ∆(ω,s) = {a ∈ A (ω,s)| a ∉  Prohibitedw,s} där A (ω,s) är 
mängden möjliga handlingar för agent ω i tillstånd s. 
∆((ω,s) = {Permissible w,s(a) : a ∈  A}. 

2.6.2 Move- och Ti-operatorerna 

Det som bestämmer systemets situation är det aktuella tillståndet samt den agent som 
står på tur att agera. Vad som är förbjudet och tillåtet styrs av T-operatorerna så vi 
tittar på ett exempel, T5c, som uttrycker ”skall se till”. Om vi från början antar att c är 
v-ställig och sedan vill ange vilken agent som ”skall se till” så är ett sätt att utöka 
ställigheten till v+1.  
Definition 1 [1,sid 157]: 
 
 Tic(ω1, …, ωv, ωv+1; ω, s) iff  Ti(ωv+1, c(ω1, …, ωv;s+)) 
 
Där Ti är den i:te typen av en-agentspositioner och s+ är det tillstånd man får som 
resultat av ω:s handlande i tillstånd s. 
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Det konstiga i definitionen är att den som agent som ”skall se till” borde vara samma 
agent som den som är vid draget, alltså ωv+1= ω. Detta är för att man vill lämna 
utrymme för olika slags handlingar. Med normer på formen , iMc T d〈 〉  blir det ändå 
så att ωv+1= ω eftersom Move-operatorn sköter bindningen automatiskt enligt följande 
definition [1,sid 156]:  
 
M c(ω1, …, ωv, ωv+1; ω, s) iff ωv+1= ω and c(ω1, …, ωv;s). 

 
 

3 DALMAS för wastecollectorsystemet 

3.1 Wastecollectorsystemet 

Wastecollectorsystemet som normerna skapats för, består av en kvadratisk värld 
(rutsystem) som begränsas av väggar. Rutorna kan innehålla avfall (waste) eller så kan 
de vara tomma. Ett godtyckligt antal agenter skall utforska denna värld och samla upp 
allt avfall som finns där. Agenterna har enligt formuleringen i [1] full kunskap om 
väggarnas och avfallets positioner. De handlingar som agenten kan välja mellan är: 
grab, pass, go(east), go(west), go(north), go(south). Varje handling får ett 
prioritetsvärde av den så kallade nyttofunktionen. När en agent hamnar på en ruta med 
avfall så har han högsta prioritet att plocka upp detta. Grab är en handling som görs 
när agenten står på en ruta med avfall och pass görs när agenten är inträngd och inte 
kan komma åt något håll. I övriga fall bör agenten röra sig åt något håll för att klara av 
så många rutor som möjligt. 

3.2 Befintlig prologimplementation av en DALMAS för 
wastecollectors-systemet 

En implementation av en DALMAS för wastecollectors-systemet finns sedan tidigare 
utvecklad. Implementationen använder sig av en betaversion av dnrDALMAS [7] som 
är en prologmodul avsedd att underlätta implementationen av DALMAS i prolog. Den 
befintliga implementationen skiljer sig från beskrivningen i [1] i ett avseende: 
Agenterna har från början ingen kunskap om väggarnas och avfallets position, vilket 
innebär att nyttofunktionen måste vara utformad för ett ”utforskande” beteende. I den 
befintliga implementationen används en nyttofunktion som jag inte är helt nöjd med. 
Handlingen pass har ett lägre värde (högre nytta) än go(dir) om rutorna omkring 
agenten redan är besökta, vilket gör att agenten lätt fastnar i hörn. Jag har ändrat i 
nyttofunktionen så att agenten hellre rör sig på besökta rutor än står still. Detta är den 
enda signifikanta ändringen jag gjort förutom normsystemet. Varje gång en agent skall 
röra sig så kontrolleras vilka överlappningar som finns just nu, matchas mot normerna, 
och testar om överlappningarna som handlingen medför är tillåtna eller inte. 

3.3 Applikationen 

Varje agent börjar på en angiven startposition (anges i prologfilen ”wasteland.pl”) i 
den aktuella världen. I tur och ordning skall sedan agenterna (ω1.. ωn) utföra sina 
handlingar. Varje handling testas mot normsystemet som avgör om handlingen är 
förbjuden (prohibited) eller inte. Alla handlingar som är tillåtna får sedan varsitt värde 
av ett predikat som kallas nyttofunktionen (agentUtilityFunction/4). Den handling som 
har högsta prioritet (lägsta värdet) väljs som agentens nästa handling. När en tidigare 
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oupptäckt vägg finns i agentens väg så får agenten ett intryck från världen genom 
predikatet wallPerception/4. All viktig information såsom agenternas positioner, 
besökta rutor, väggarnas positioner etc. läggs till en gemensam kunskapsdatabas. 

3.4 Befintligt normsystem 

De normer som finns implementerade i detta system handlar enbart om s.k. 
överlappningar av den skyddande sfären. Denna sfär består av en kvadrat av nio rutor, 
(3*3) där agenten finns i mittenrutan.  
 
Det här normsystemet, som är framtaget av Jan Odelstad och Magnus Boman [1], är 
inte alls tänkt att vara optimalt, utan till för att illustrera de allmänna principerna för 
ett normsystem. 
 
(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 inte röra sig så att ω1 
och ω2 överlappar med två eller tre rutor. 
(n2) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 röra sig så att så att ω1 
och ω2 överlappar med noll eller en ruta. 
(n3) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med en eller två rutor, så får ω1 röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n4) ω1 får röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med sex rutor endast om ω1 och ω2 
överlappar med minst fyra rutor. 
(n5) Om ω1 och ω2 överlappar med fyra rutor så ska ω1 röra sig så att ω1 och ω2 inte 
överlappar med tre rutor.  
(n6) Om ω1 och ω2 överlappar med sex rutor så måste ω1 röra sig så att ω1 och ω2 
överlappar med minst fyra rutor. 
(n7) ω1 får aldrig röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med nio rutor.  
(n8) ω1 får alltid röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med noll rutor.   
 
Samma normer uttryckt i logisk notation: 
 
(n1) Lap0(ω1, ω2) → ¬May Do(ω1, Lap2(ω1, ω2) ∨  Lap3(ω1, ω2)) 
 
(n2) Lap0(ω1, ω2) → May Do(ω1, Lap0(ω1, ω2)) ∧  May Do(ω1, Lap1(ω1, ω2)) 
 
(n3) For all i, 0 ≤ i ≤ 9, Lap1(ω1, ω2) ∨  Lap2(ω1, ω2) → May Do(ω1, Lapi(ω1, ω2)) 
 
(n4) ¬Lap4(ω1, ω2) ∧  ¬Lap6(ω1, ω2) ∧  ¬Lap9(ω1, ω2) → ¬May Do(ω1, Lap2(ω1, ω2)) 
 
(n5) Lap4(ω1, ω2) → Shall Do(ω1, ¬Lap3(ω1, ω2)) 
 
(n6) Lap4(ω1, ω2) → Shall Do(ω1, Lap4(ω1, ω2) ∨  Lap6(ω1, ω2) ∨  Lap9(ω1, ω2)) 
 
(n7) ω1 ≠ ω2 →  ¬May Do(ω1, Lap9(ω1, ω2)) 
 
(n8) May Do(ω1, Lap0(ω1, ω2)). 
 
Detta uttrycks med hjälp move-operatorn M och enagenttyperna Ti. Den rådande 
överlappningen innan agenten utfört sin handling, finns efter M:et. Ti är den typ som 
används och efter står vilken överlappning det berör. 
(här används ”-” som negation, den som vill ha en utförligare förklaring bör läsa [1]). 

1. 0 4 2 6 2 7 2,MLap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ 〉  
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2. 0 4 3 6 3 7 3,MLap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ 〉  

3. 0 1 0 2 0 3 0 5 0,MLap T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉  
4. 0 1 1 2 1 3 1 5 1,MLap T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉  
5. 0 1 1 2 1 3 1 5 1,MLap T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉  
6. for all i, 1 1 2 3 50 9, , i i i ji MLap T Lap T Lap T Lap T Lap≤ ≤ 〈 ∨ ∨ ∨ 〉  

7. for all i, 2 1 1 2 1 3 1 5 10 9, ,i MLap T Lap T Lap T Lap T Lap≤ ≤ 〈 ∨ ∨ ∨ 〉  
8. 4 6 9 7 6( ),M Lap Lap Lap T Lap〈 − ∧ − ∧ − 〉  
9. 4 7 3,MLap T Lap〈 〉  
10. 6 5 4 6 9, ( )MLap T Lap Lap Lap〈 ∨ ∨ 〉  

11. 7 9,Md T Lap〈 〉  
12. 1 0 2 0 3 0 5 0,M T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉Т  

 
Enligt [1] gäller att: 
 
(n1) representeras av 1 och 2, 
(n2) representeras av 3 och 4, 
(n3) representeras av 5 och 6, 
(n4) representeras av 7, 
(n5) representeras av 8, 
(n6) representeras av 9, 
(n7) representeras av 10, 
(n8) representeras av 11. 
 
Under testkörningen av dnrDALMAS-modulen har det visat sig att översättningen av 
normerna n1-n8 till den algebraiska formen i 1-12 inte är helt korrekt. Vi återkommer 
till det i kapitel 4 och 5. 

3.5 Test av applikationen med det befintliga normsystemet 

Efter några få ändringar i nyttofunktionen (som nämns ovan) så fungerar DALMASen 
hjälpligt med originalvärlden och startpositionerna (1,1), (2,2) och (3,3). 
Alla rutor hittas men effektiviteten är inte den bästa, agent nr3 (ω3) fastnar i övre 
högra hörnet och ω1 och ω2 får göra det mesta av jobbet. Problemet är att agenterna 
inte sprider ut sig tillräckligt, speciellt ω2 och ω3 går sida vid sida. Detta resulterar i 
att, när ω3 når det övre högra hörnet, så hinner ω2 beta av alla obesökta rutor i ω3:s 
närhet. När ω3 inte känner av några obesökta rutor så går den fram och tillbaka mellan 
positionerna (6,6) och (6,5). Det bästa vore om man kunde få agenterna att ta hand om 
ett område var men det faktum att agenterna gärna går åt öster (se avsnitt 3.5) är ett 
problem. En ”lösning” på detta är att från början placera dessa i ett varsitt hörn men 
tanken är att försöka skapa ett normsystem som ger en genomsnittligt bra effektivitet 
med olika världar, startpositioner och antal agenter (se diskussionsdelen). 
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4 Test av operatorerna T1-T7 och M 

4.1 Test av implementationen av T1-T7 

Innan jag började skapa egna normsystem så testade jag befintliga normsystemet, 
som jag här har kallat normsystem0, för att se hur det hela fungerade. Norm 1 (n1) 
säger: Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 inte röra sig så att 
ω1 och ω2 överlappar med två eller tre rutor. Denna norm verkar inte fungera alls. För 
att testa på ett enkelt och snabbt sätt så placerade jag agenterna ω1 och ω2 på 
positionerna (1,1) respektive (4,1), alltså med överlappningen noll. När man kör igång 
systemet så börjar ω1 med att ta ett kliv åt öster så att överlappningen blir tre rutor, och 
detta går ju stick i stäv mot vad normen säger. Detta fick mej att börja testa 
enagenttyperna T1-T7, en och en. I testet använder jag normen 2 3, iMLap T Lap〈 〉 , där 
jag varierar i. Startpositionerna hos ω1 och ω2 är (2,3) respektive (1,5) , vilket ger en 
överlappning på två rutor. Alltså bör grunden för normen, Lap2(ω1,ω2), matchas. 

 
        

        

 ω2       

        

  ω1      

        

        

        

  
Figur1. bilden  illustrerar den rådande överlappningen,  Lap2(ω1,ω2) (De grå rutorna 

är väggar). 

Utgångsläget är alltså Lap2 och olika handlingar medför olika överlappningar.    
 

• grab, pass → Lap2 
• go(east) → Lap1 
• go(west) → Lap3 
• go(north) → Lap4 
• go(south) → Lap0 

 
Det förväntade resultatet av varje test presenteras tillsammans med utfallet i följande 
tabell: 
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Tabell 1. Resultat av tester med normen MLap2,TiLap3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabell 1. Testresultaten visar vilka handlingar som är tillåtna, T6 
stämmer inte med det förväntade resultatet. 

Tabell 2. Resultat av tester med samma startpositioner men med normen 
MLap2,TiLap2 

  Förväntat resultat Testresultat 

1i =  2 1 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

2i =  2 2 2,MLap T Lap〈 〉  Grab och pass tillåtna, 
resten förbjudna 

Grab och pass tillåtna, 
resten förbjudna 

3i =  2 3 2,MLap T Lap〈 〉  Grab och pass 
förbjudna, resten 
tillåtna 

Grab och pass 
förbjudna, resten 
tillåtna 

4i =  2 4 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

5i =  2 5 2,MLap T Lap〈 〉  Pass och grab tillåtna, 
resten förbjudna 

Pass och grab tillåtna, 
resten förbjudna 

6i =  2 6 2,MLap T Lap〈 〉  Pass och grab tillåtna, 
resten förbjudna 

Pass och grab tillåtna, 
resten förbjudna 

7i =  2 7 2,MLap T Lap〈 〉  Pass och grab 
förbjudna, resten 
tillåtna 

Pass och grab 
förbjudna, resten 
tillåtna 

 
 
Testerna har alltså fallit väl ut, förutom testet av T6 i tabell 1. Detta har diskuterats 
med upphovsmannen till dnrDALMAS-modulen [9] vilket har lett till att en bugg har 
identifierats i koden. Se bilaga för en beskrivning av buggen och hur den har åtgärdats. 
Efter ändringen blev utfallet det förväntade: 
 

2 6 3,MLap T Lap〈 〉        go(west) förbjuden, resten tillåtna. 

  Förväntat 
resultat 

Testresultat 

1i =  2 1 3,MLap T Lap〈 〉  alla handlingar 
tillåtna. 

alla handlingar 
tillåtna. 

2i =  2 2 3,MLap T Lap〈 〉  alla handlingar 
tillåtna. 

alla handlingar 
tillåtna. 

3i =  2 3 3,MLap T Lap〈 〉  go(west) tillåten, 
resten förbjudna. 

go(west) tillåten, 
resten förbjudna. 

4i =  2 4 3,MLap T Lap〈 〉  go(west) förbjuden, 
resten tillåtna. 

go(west) förbjuden, 
resten tillåtna. 

5i =  2 5 3,MLap T Lap〈 〉  go(west) tillåten, 
resten förbjudna. 

go(west) tillåten, 
resten förbjudna. 

6i =  2 6 3,MLap T Lap〈 〉  go(west) förbjuden, 
resten tillåtna. 

Alla handlingar 
tillåtna 

7i =  2 7 3,MLap T Lap〈 〉  go(west) förbjuden, 
resten tillåtna. 

go(west) förbjuden, 
resten tillåtna. 
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4.2 Test av Move-operatorn 

Ett annat problem som dykt upp är att det inte verkar som om agenten som skall utföra nästa 
handling behöver finnas med i överlappningen för att normen skall matchas. För att undersöka 
detta närmare undersöktes följande situation: ω1 är vid draget och finns på position (6,6), ω2  
finns på position (1,5) och ω3 finns på position (2,3). Alltså gäller Lap0(ω1,ω2), Lap0(ω1, ω3) 
och Lap2(ω2, ω3).  

        

      ω1  

 ω2       

        

  ω3      

        

        

        

 
Figur2. Bilden illustrerar den rådande överlappningen Lap2(ω2,ω3). 

Tabell 3. Resultat med normen MLap2,TiLap3 och situationen i figur2. 

 
  Förväntat resultat Testresultat 

1i =  2 1 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

2i =  2 2 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

3i =  2 3 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
förbjudna 

4i =  2 4 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

5i =  2 5 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
förbjudna 

6i =  2 6 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

7i =  2 7 3,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

 
Testerna bekräftar misstanken. Den avsedda tolkningen hos dessa elementära normer 
är att villkoret Lap2 ska gälla den agent som är vid draget, alltså ω1, men i 
testkörningarna så matchas Lap2(ω2,ω3). 
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Tabell 4. Resultat med samma situation (figur2) men med normen MLap2,TiLap2 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Dessa frågor har diskuterats med en av upphovsmännen till den abstrakta DALMAS-
arkitekturen. [10] Under diskussionerna har det konstaterats att den nuvarande 
implementationen av move-operatorn i dnrDALMAS är en korrekt implementation av 
Move-operatorn i den abstrakta arkitekturen. Problemet är att den nuvarande 
definitionen av Move-operatorn inte är tillräckligt uttrycksfull för att göra det möjligt 
att formulera den typ av normer som föreslås i [1]. Dessa normer förutsätter att 
normens tillståndsvillkor involverar den agent som är vid draget. Se till exempel norm 
(n1) i avsnitt 3.4. Den nuvarande definitionen av Move-operatorn förutsätter inte att 
tillståndsvillkoret gäller den agent som är vid draget. En ny definition av Move 
kommer därför att diskuteras i nästa avsnitt. 

5 .Move-problemet 

Anledningen till att utöka ställigheten hos ett villkor när man gör om det från 
tillståndvillkor till situationsvillkor är att man vill skilja på den agent som är vid draget 
och den agent som utför det primära handlandet. I så fall skulle man kunna definiera 
Mic på följande sätt: 
 
(Mic)(ω1, …, ωv,, ωv+1; ω, s) iff  c(ω1, …, ωv; s) & M( ω) & ω= ωi  

Där M( ωv+1) innebär att ωv+1 är vid draget, d.v.s. ωv+1 =  ω. 

Det ursprungliga normsystemet skulle då se ut så här: 
1. 1 0 4 2 6 2 7 2,M Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ 〉  
2. 1 0 4 3 6 3 7 3,M Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ 〉  
3. 1 0 1 0 2 0 3 0 5 0,M Lap T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉  

4. 1 0 1 1 2 1 3 1 5 1,M Lap T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉  
5. 1 0 1 1 2 1 3 1 5 1,M Lap T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉  
6. for all i, 1 1 1 2 3 50 9, , i i i ji M Lap T Lap T Lap T Lap T Lap≤ ≤ 〈 ∨ ∨ ∨ 〉  

7. for all i, 1 2 1 1 2 1 3 1 5 10 9, ,i M Lap T Lap T Lap T Lap T Lap≤ ≤ 〈 ∨ ∨ ∨ 〉  

8. 1 4 6 9 7 6( ),M Lap Lap Lap T Lap〈 − ∧ − ∧ − 〉  

 
2 1 2,MLap T Lap〈 〉  Förväntat resultat Testresultat 

1i =  2 1 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

2i =  2 2 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

3i =  2 3 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
förbjudna 

4i =  2 4 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

5i =  2 5 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

6i =  2 6 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
tillåtna 

7i =  2 7 2,MLap T Lap〈 〉  Alla handlingar 
tillåtna 

Alla handlingar 
förbjudna 
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9. 1 4 7 3,M Lap T Lap〈 〉  

10. 1 6 5 4 6 9, ( )M Lap T Lap Lap Lap〈 ∨ ∨ 〉  
11. 1 7 9,M d T Lap〈 〉  
12. 1 0 2 0 3 0 5 0,M T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉Т  

 
Det är fortfarande den ursprungliga Move-operatorn som används i de normsystem 
som skapas och testas här. 

6 Skapandet av nya normsystem 

Den första idén till ett nytt normsystem är att försöka få agenterna att, i vissa överlappningar, 
stöta ifrån sig varandra. Detta har jag valt att lägga i Lap3 och Lap6, alltså när agenterna 
överlappar med tre rutor så är det tänkt att de skall de gå ifrån varandra med överlappningen 
noll (Lap0). Här måste man tänka på att det måste vara tillåtet att utföra handlingen Pass, om 
de hamnar i ett trängt läge, och handlingen Grab, om det finns avfall på rutan som agenten 
står på. Alltså måste även Lap3 vara tillåten, vilket gör att det är enklast att bara förbjuda Lap6  
och Lap2. Samma sak gäller i överlappning med sex rutor, endast Lap3 och Lap6 är tillåtna, 
dvs Lap4 är förbjuden. Det är dessa två restriktioner som är huvudtanken i detta normsystem. 

6.1 Normsystem 1 

Hela normsystemet (normsystem1) ser ut så här: 
 
(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 röra sig så att ω1 och 
ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n2) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med en (1) ruta, så får ω1 röra sig så 
att ω1 och ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n3) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med två (2) rutor, så får ω1 röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n4) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tre (3) rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar två (2) eller sex (6) rutor. 
(n5) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fyra (4) rutor, så får ω1 röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n6) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med sex (6) rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar fyra (4) rutor. 
(n7) ω1 får aldrig röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med nio rutor.  
(n8) ω1 får alltid röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med noll rutor. 
 
Uttryckt i T1-T7 blir detta: 
 

1. for all i, 0 1 2 3 50 9, , i i i ii MLap T Lap T Lap T Lap T Lap≤ ≤ 〈 ∨ ∨ ∨ 〉 , 

2. for all i, 1 1 2 3 50 9, , i i i ii MLap T Lap T Lap T Lap T Lap≤ ≤ 〈 ∨ ∨ ∨ 〉 , 
3. for all i, 2 20 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉 , 
4. 3 7 2,MLap T Lap〈 〉  
5. 3 7 6,MLap T Lap〈 〉  

6. for all i, 4 60 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉 , 
7. 6 7 4,MLap T Lap〈 〉 , 
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8. 7 9,Md T Lap〈 〉 , 

9. 1 0 2 0 3 0 5 0,M T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉Т .  
 

(hur maxikonjunktionerna fungerar och hur normerna bör/kan skrivas tas upp i 
diskussionsdelen) 
 
För att nosa lite på en av funderingarna i frågeställningen (näst sista punkten) så 
ändrar jag i en av normerna för att se vad det får för konsekvenser. Ändringen gäller 
Lap3 där jag tillåter agenten vid draget att överlappa med två rutor. Jag tar helt enkelt 
bort förbudet i punkt 4, 3 7 2,MLap T Lap〈 〉 . I övrigt ser detta normsystem2 lika ut som 
normsystem1. Normsystem3 är också rätt likt de tidigare, här finns ett förbud att gå 
mellan Lap4 och Lap6.  

6.2 Normsystem 3 

(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 röra sig så att ω1 och 
ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n2) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med en (1) ruta, så får ω1 röra sig så 
att ω1 och ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n3) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med två (2) rutor, så får ω1 röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n4) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tre (3) rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar två (2) eller sex (6) rutor. 
(n5) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fyra (4) rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar med sex (6) rutor. 
(n6) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med sex (6) rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar fyra (4) rutor. 
(n7) ω1 får aldrig röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med nio rutor.  
(n8) ω1 får alltid röra sig så att ω1 och ω2 överlappar med noll rutor. 
 
 

1. for all i, 0 10 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉 , 
2. for all i, 1 10 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉 , 
3. for all i, 2 20 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉 , 

4. 3 7 2,MLap T Lap〈 〉  
5. 3 7 6,MLap T Lap〈 〉  
6. 4 7 6,MLap T Lap〈 〉 , 
7. 6 7 4,MLap T Lap〈 〉 , 

8. 6 7 9,MLap T Lap〈 〉 , 
9. 1 0 2 0 3 0 5 0,M T Lap T Lap T Lap T Lap〈 ∨ ∨ ∨ 〉Т .  

6.3 Normsystem 4 

(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 röra sig så att ω1 och 
ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n2) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med en ruta, så får ω1 inte röra sig så 
att ω1 och ω2 överlappar med två rutor. 
(n3) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med två rutor, så får ω1 inte röra sig 
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så att ω1 och ω2 överlappar med noll rutor. 
(n4) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tre rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med noll eller sex rutor. 
(n5) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fyra rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med sex rutor. 
(n6) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med sex rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med nio rutor. 
 
 

1. for all i, 0 10 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉  
2. 1 7 2,MLap T Lap〈 〉  

3. 2 7 0,MLap T Lap〈 〉  
4. 3 7 0,MLap T Lap〈 〉  
5. 3 7 6,MLap T Lap〈 〉  
6. 4 7 6,MLap T Lap〈 〉  

7. 6 7 9,MLap T Lap〈 〉 . 

6.4 Normsystem 5 

Tanken med det här normsystemet är att aldrig öka överlappningen. I praktiken blir 
detta att, om den ena agenten rör sig åt något håll så minskas alltid överlappningen. 
Däremot får överlappningen bibehållas om agenten står stilla. Man kan uttrycka detta i 
en enda mening: 
 
(n1) ω1 får aldrig utföra en handling som medför att överlappningen mellan ω1 och ω2 
ökar.  
 

1. 0 5 0,MLap T Lap〈 〉  
2. 1 7 2,MLap T Lap〈 〉  
3. 2 7 3,MLap T Lap〈 〉  
4. 2 7 4,MLap T Lap〈 〉  

5. 3 7 6,MLap T Lap〈 〉  
6. 4 7 6,MLap T Lap〈 〉  
7. 6 7 9,MLap T Lap〈 〉 . 

6.5 Normsystem 6 

Det här normsystemet är en variant av det förra (normsystem5) med ändringen att om 
ω1 och ω2 överlappar med noll rutor så får ω1 röra sig så att de överlappar med vilket 
antal rutor som helst. 
 
(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer inte överlappar, så får ω1 röra sig så att ω1 och 
ω2 överlappar med vilket antal rutor som helst. 
(n2) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med en ruta, så får ω1 inte röra sig så 
att ω1 och ω2 överlappar med två rutor. 
(n3) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med två rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med tre eller fyra rutor. 
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(n4) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tre rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med sex rutor. 
(n5) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fyra rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med sex rutor. 
(n6) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med sex rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med nio rutor. 
 
 

1. for all i, 0 10 9, , ii MLap T Lap≤ ≤ 〈 〉  
2. 1 7 2,MLap T Lap〈 〉  
3. 2 7 3,MLap T Lap〈 〉  
4. 2 7 4,MLap T Lap〈 〉  

5. 3 7 6,MLap T Lap〈 〉  
6. 4 7 6,MLap T Lap〈 〉  
7. 6 7 9,MLap T Lap〈 〉 . 

6.6 Utökad skyddande sfär 

I stora världar med få agenter är det stor risk att agenterna missar rutor. För att försöka 
förhindra detta genom att styra agenterna långt ifrån varandra, har jag infört en utökad 
skyddande sfär kring varje agent. Den nya sfären är också kvadratisk men består av 
5*5 rutor och agenten finns naturligtvis i mitten. Denna sfär möjliggör 16 olika 
överlappningar och från varje sådan kan man nå ett antal nya överlappningar: 
 

Tabell 5. Tabellen visar möjliga överlappningar med utgångsläget i rubrikraden. 

 
Rådande 
överlappning 0Lap  1Lap  2Lap  3Lap  4Lap (2*2) 4Lap (1*4) 5Lap  6Lap  

1Lap  0Lap  0Lap  0Lap  0Lap  2Lap  0Lap  3Lap  

2Lap  2Lap  1Lap  2Lap  3Lap  6Lap  4Lap  4Lap  

3Lap   
3Lap  4Lap  5Lap   

10Lap  8Lap  

4Lap   
4Lap  6Lap  8Lap    

9Lap  

Möjliga 
överlappningar 
som kan fås 
genom 
handlingen 
go(Dir) 

5Lap         

 

8Lap  9Lap  10Lap  12Lap  15Lap  16Lap  20Lap  25Lap  

4Lap  6Lap  5Lap  8Lap  10Lap  12Lap  15Lap  20Lap  

6Lap  12Lap  8Lap  9Lap  12Lap  20Lap  16Lap   

10Lap   
15Lap  15Lap  20Lap   

25Lap   

12Lap    
16Lap      

 
Här finns många möjligheter att styra agenterna och normsystemen kan bli ganska 
omfattande. 
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6.7 Normsystem 7 

Tidigare tester (som ej finns med här) har visat att ett tomt normsystem gör alla 
överlappningar tillåtna, alltså behöver man bara skriva in de förbjudna 
överlappningarna. Här, och i normsystem8 och 9, tänker jag utnyttja detta i dels för att 
slippa skriva så mycket och dels för att normsystemen skall bli mera lättöverskådliga.  
 
 (n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fem rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar med tio rutor. 
(n2) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tio rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med åtta rutor. 
(n3) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tio rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med femton rutor. 
(n4) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med femton rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar med tolv rutor. 
(n5) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med femton rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar med tjugo rutor. 
(n6) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tjugo rutor, så får ω1 inte röra 
sig så att ω1 och ω2 överlappar med sexton rutor. 
(n7) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fem rutor, så får ω1 inte röra sig 
så att ω1 och ω2 överlappar med tjugofem rutor. 
 

1. 5 7 10,MLap T Lap〈 〉  

2. 10 7 8,MLap T Lap〈 〉  
3. 10 7 15,MLap T Lap〈 〉  
4. 15 7 12,MLap T Lap〈 〉  
5. 15 7 20,MLap T Lap〈 〉  

6. 20 7 16,MLap T Lap〈 〉  
7. 20 7 25,MLap T Lap〈 〉 . 

6.8 Normsystem 8 

Det här normsystemet är lika som det föregående men med (4) och (6) borttagna. 

6.9 Normsystem 9 

Det här normsystemet skulle kunna skrivas med den mindre sfären (3*3) men det kan 
där emot inte vidareutvecklingen av detta normsystem som beskrivs under nästa 
avsnitt. Det här normsystemet kan beskrivas med en enda mening: 

 
(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med tio rutor eller mer, så får ω1 inte 
röra sig så att överlappningen mellan ω1 och ω2 ökar. 

 
1. 10 7 15,MLap T Lap〈 〉  
2. 12 7 15,MLap T Lap〈 〉  
3. 12 7 16,MLap T Lap〈 〉  

4. 15 7 20,MLap T Lap〈 〉  
5. 16 7 20,MLap T Lap〈 〉  
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6. 20 7 25,MLap T Lap〈 〉  

6.10 Normsystem 10 

(n1) Om ω1 och ω2:s skyddande sfärer överlappar med fem rutor eller mer, så får ω1 
inte röra sig så att överlappningen mellan ω1 och ω2 ökar.  
 

1. 5 7 10,MLap T Lap〈 〉  
2. 6 7 8,MLap T Lap〈 〉  
3. 6 7 9,MLap T Lap〈 〉  

4. 8 7 10,MLap T Lap〈 〉  
5. 8 7 12,MLap T Lap〈 〉  
6. 9 7 12,MLap T Lap〈 〉  
7. 10 7 15,MLap T Lap〈 〉  

8. 12 7 15,MLap T Lap〈 〉  
9. 12 7 16,MLap T Lap〈 〉  
10. 15 7 20,MLap T Lap〈 〉  
11. 16 7 20,MLap T Lap〈 〉  

12. 20 7 25,MLap T Lap〈 〉 . 

6.11 Normsystem 11 och 12 

Normsystem11 innehåller endast en norm som förbjuder agenterna att stå på samma 
ruta. 
Den ursprungliga skyddande sfären används (3*3): 7 9,Md T Lap〈 〉  
 
Normsystem12 tillåter alla överlappningar, även Lap9. 

7 Tester 

7.1 Genomförande 

I mina tester har jag varierat startpositioner, världens storlek, avfallsmängd och antal 
agenter. Det jag mätt upp i mina tester är först och främst hur många handlingar som 
krävs för att hitta alla rutor i världen och även hur många dessa obesökta rutor varje 
agent har hittat eftersom en jämn arbetsfördelning är önskvärd. Vissa normsystem kan 
vara ganska effektiva till en början men tillfälligheter kan göra att agenterna inte hittar 
alla rutor och därför har jag även mätt upp antalet handlingar när ca 95 % av rutorna är 
hittade. Egentligen har ju agenterna fullbordat sin uppgift när allt avfall är upplockat 
men eftersom agenterna inte har någon kunskap om hur mycket avfall som finns i 
världen så är det bättre att fortsätta tills alla rutor är utforskade. Skulle man stoppa 
programkörningen när det sista avfallet plockades upp så skulle resultatet antagligen 
bero mer på tillfälligheter. Egentligen är världen helt utforskad först när alla rutor och 
alla väggar är hittade. Här har jag kompromissat lite och har ”antal funna väggar” med 
i en kolumn, men det har inget att göra med när programkörningen stoppas. 
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7.1.1 Beskrivning av testerna 

Test 1. Startpositioner: (1,1), (2,2) och (3,3). Världen består av 6*6 rutor med 
avfall på positionerna (1,6), (6,1), (3,3), (2,3) och (6,6). 

Test 2. Startpositioner: (1,1), (6,6), (1,6). Samma värld som test 1. 
Test 3. Startpositioner: (1,1), (2,2), (3,3). Världen är utbytt mot värld2 som 

består av 9*9 rutor och avfall på positionerna (4,3), (5,3), (1,3), (1,6), 
(6,1), (3,3), (2,3) och (6,6). 

Test 4. Startpositioner: (1,1), (6,6) och (1,6). Samma värld som föregående 
(värld2). 

Test 5. Antalet agenter utökat till 5 med startpositionerna: (1,1), (2,2), (3,3), 
(4,4), (5,5). Värld 2. 

7.1.2 Antal funna väggar 

Tabell 6. Antal funna väggar då 100% resp. 95% rutorna har hittats 

TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5  
100 
% 

95 
% 

100 
% 

95 
% 

100 
% 

95 
% 

100 
% 

95 
% 

100 
% 

95 
% 

Normsystem0 17 17 15 8 29 25 21 21 30 27 
Normsystem1 17 17 10 10 30 25 21 21 30 25 
Normsystem2  16 16 10 10 25 25 22 18 25 25 
Normsystem3 17 17 11 9 34 27 22 17 fail 29 
Normsystem4 19 19 15 12 fail 19 23 23 fail 154 

Normsystem5 17 16 fail 13 27 27 19 17 fail 34 
Normsystem6 22 18 fail 16 30 25 25 22 34 27 
Normsystem7 fail 121 fail 92 22 18 25 22 33 25 
Normsystem8 20 16 19 15 25 25 27 27 24 24 
Normsystem9 21 18 16 15 fail 25 21 20 fail 24 
Normsystem10 22 19 fail 163 32 24 26 19 fail 31 
Normsystem11 17 16 12 11 29 25 21 17 fail 25 
Normsystem12 18 18 8 8 26 26 19 17 26 26 

 
Tabell 6.Med fail menas att agenterna inte hittade alla rutor, om agenterna hittade 

färre än 95% rutorna så anges antalet hittade rutor som en kommentar. 

1 Med normsystem7 hittas som mest 33 rutor i test 1. 
2 Med normsystem7 hittas som mest 27 rutor i test 2. 
3 Med normsystem10 hittas som mest 29 rutor i test2. 
4 Med normsystem4 hittas som mest 54 rutor i test5. 
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7.1.3 Antal handlingar 

Tabell 7: Antal utförda handlingar då 100 % resp. 95 % av rutorna har hittats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1.4 Fördelningen mellan agenterna 

Här har jag räknat ut ett spridningsmått: 
max min

n
−

, där max och min är det antalet 

rutor som de agenter som har hittat mest respektive minst har hittat och n är det totala 
antalet hittade rutor.  

 

Tabell 8: fördelningen av funna rutor då 100 % resp. 95 % av rutorna har 
hittats. 

TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5  
100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 

Normsystem0 0,22 0,21 0,17 0,18 0,30 0,29 0,33 0,29 0,28 0,24
Normsystem1 0,17 0,12 0,28 0,24 0,40 0,36 0,44 0,41 0,33 0,29
Normsystem2  0,28 0,24 0,19 0,15 0,52 0,49 0,41 0,37 0,37 0,33
Normsystem3 0,42 0,38 0,28 0,29 0,53 0,50 fail 0,16 fail 0,26
Normsystem4 0,25 0,32 0,22 0,18 Fail 0,20 0,17 0,12 fail 0,174 

Normsystem5 0,08 0,06 0,14 0,15 0,30 0,25 0,41 0,38 fail 0,11
Normsystem6 0,42 0,38 0,17 0,18 0,25 0,22 0,23 0,18 0,35 0,30
Normsystem7 fail 0,061 

fail 0,112 
0,15 0,09 0,13 0,09 0,20 0,18

Normsystem8 0,36 0,32 0,25 0,32 0,36 0,32 0,16 0,11 0,32 0,27
Normsystem9 0,28 0,24 0,22 0,24 fail 0,25 0,37 0,33 fail 0,37
Normsystem10 0,19 0,15 fail 0,143 

0,16 0,12 0,33 0,32 fail 0,22
Normsystem11 0,25 0,26 0,36 0,35 0,20 0,32 0,26 0,26 fail 0,18
Normsystem12 0,16 0,24 0,18 0,17 0,53 0,59 0,32 0,28 0,14 0,14

Tabell 8. Ett värde nära noll innebär en jämn fördelning mellan agenterna. 

TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5  
100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 

Normsystem0 93 87 85 55 168 147 168 147 231 196 
Normsystem1 82 76 80 65 217 172 168 147 301 227 
Normsystem2  79 73 65 56 215 194 164 143 249 209 
Normsystem3 104 95 73 68 257 200 fail 122 fail 252 
Normsystem4 105 97 76 67 fail 150 181 160 fail 1174 

Normsystem5 71 68 fail 61 163 142 187 167 fail 150 
Normsystem6 130 100 fail 79 196 168 143 127 357 262 
Normsystem7 fail  651 fail 492 172 134 155 134 326 207 
Normsystem8 94 79 97 82 191 167 161 143 262 217 
Normsystem9 117 93 75 69 fail 162 156 138 fail 255 
Normsystem10 129 115 fail 773 195 155 180 132 fail 308 
Normsystem11 78 72 60 57 201 162 148 130 fail 165 
Normsystem12 107 100 74 67 222 205 183 162 293 261 
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8 Diskussion 

8.1 Problem med den befintliga applikationen 

Den stora skillnaden i denna implementation jämfört med Jan Odelstads och Magnus 
Bomans implementation [1], är att de här agenterna inte vet var avfallet och väggarna 
finns. Tanken i [1] har nog varit att normsystemet ska se till att två agenter som står 
nära samma skräpruta inte båda ska gå mot samma ruta. Det stora problemet för de här 
agenterna är att hitta alla obesökta positioner. Jag har försökt tagit fram normsystem 
som gör att agenterna repellerar varandra istället för att röra sig smidigt. Hade jag haft 
Odelstad och Bomans implementation hade normerna antagligen sett helt annorlunda 
ut. Ett annat stort problem är att agenterna alltid vill dra sig åt öster pga. ordningen i 
predikaten adjacentLocation/3. Detta skulle man kunna göra någonting åt i 
nyttofunktionen, exempelvis att ge vissa agenter högre nytta att gå västerut. Man 
skulle även kunna göra så att agenterna känner av obesökta rutor på längre avstånd än 
de gör nu, för att lättare kunna hitta alla rutor. Om man förbättrar nyttofunktionen och 
därmed agenternas förmåga att hitta nya rutor skulle man antagligen få helt andra 
testresultat än de jag fått. 

8.2 Normsystemens uppbyggnad 

Tanken jag hade när jag skapade de flesta av normsystemen var försöka få agenterna 
att söka av varsin del av världen. Genom att skapa ett normsystem där agenterna stöter 
varandra ifrån sig, är chansen större att de hittar alla rutor. Risken finns att de till slut, 
innan alla rutor är hittade, fastnar i ett hörn eller i en slags upprepad bana. Jag har 
försökt skapa normsystem som gör att agenterna skjuter ifrån varandra på ett sätt som 
motverkar detta, att de ”studsar snett”. För att kunna få agenterna ännu längre ifrån 
varandra skapade jag en utökad skyddande sfär. 

8.3 Hur normerna kan skrivas 

Normerna kan skrivas på flera sätt med hjälp av en-agenttyperna T1-T7. Egentligen 
kan normerna bestå enbart av de förbjudna övergångarna, eftersom alla övergångar 
från början är tillåtna. Om man tar ett exempel: normsystem5 säger att överlappningen 
aldrig får öka. Om vi utgår exempelvis från Lap3, så kan man därifrån nå Lap0, Lap2 
och Lap6. Det enda som behöver förbjudas är alltså en övergång från Lap3 till Lap6, 
vilket görs med T7. Övergångarna från Lap3 till Lap0 och Lap2 blir automatiskt tillåtna 
om inget skrivs. På detta sätt kan man med hjälp av T7 skriva alla normsystem. Jag har 
inte varit särskilt konsekvent i mina normsystem, i början (normsystem1-6) finns både 
tillåtna och förbjudna övergångar. Normsystem7-10 däremot är skrivna enbart med T7. 

8.4 Diskussion av testresultaten 

Studerar man testresultaten så ser man att det inte finns något överlägset normsystem 
bland de testade. Man kan se att normsystem11, vars enda restriktion är att agenterna 
inte får befinna sig på samma ruta, fungerar klart bättre än normsystem12 som inte har 
några restriktioner alls. När det finns lite utrymme för agenterna att röra sig så är 
normsystem med lätta restriktioner att föredra, det ser man bl.a. på resultaten i test5. 
Jag har gjort fler tester än de som finns med i denna rapport och jag har även försökt 
att följa agenterna under hela programkörningen från start till sista rutan. Så länge som 
det finns gott om obesökta rutor så är normsystemen ganska likvärdiga om man bara 
tittar på antalet besökta rutor och jämför med antal handlingar, men när det bara är 



    
 

  25
  
  

 
 

några få rutor så går resultaten isär. Om man, en bit in i programkörningen tittar på 
fördelningen mellan agenterna, alltså hur många rutor varje agent har hittat samt hur 
de är placerade så kan man ana om normsystemet är bra eller dåligt. Det kan nog vara 
bra att studera hur agenterna rör sig och inte bara titta på slutresultatet för även om 
agenterna rör sig på ett bra sätt är det inte alls säkert att alla rutor hittas, det har ju inte 
riktigt med normsystemet att göra. 

9 Slutsatser 

Det är nog näst intill omöjligt att skapa ett normsystem som gör att agenterna hittar 
alla rutor i olika världar. När de obesökta rutorna börjar ta slut blir agenterna ofta 
ineffektiva. Kanske skulle man kunna komplettera så att en plan görs när agenterna 
inte känner av några obesökta rutor längre. När man studerar testresultaten så ser man 
att ett normsystem som är effektivt i en värld kan vara uselt i en annan. Normsystem11 
fungerar förvånansvärt bra trots att det nästan inte har några restriktioner alls. Små 
ändringar i normsystemen, världarna eller startpositionerna kan utgöra skillnaden 
mellan topp- och bottenresultat. De normsystem som har hårda restriktioner och håller 
agenterna ifrån varandra fungerar bra i stora världar med få agenter men i små världar 
kan det lätt bli obesökta rutor kvar mellan agenterna som ingen kommer åt. Därför bör 
man nog välja normsystem efter storleken på världen. Efter att ha gjort detta arbete där 
normsystemets uppgift är att försöka få agenterna att hitta rutorna skulle det vara 
intressant att arbeta med en implementation där agenterna vet vart de ska. Då kan nog 
normsystemen komma mer till sin rätt. 

9.1 Fortsatt arbete 

De här normerna får agenterna att röra sig på ett helt annat sätt än de i exemplet ”the 
nerd herd”, där man försöker få agenterna att följas åt på ett smidigt sätt. Det borde gå 
att göra ett slags ”the nerd herd” experiment med DALMAS. De två rummen kan 
representeras av samma sorts världar som här med en passage mellan dem och någon 
slags vilja hos agenterna att ta sig genom passagen till nästa rum. Agenterna bör nog 
även ha en riktning dvs. att de bara kan gå framåt och måste rotera om de vill byta 
riktning. 
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Bilaga 1: 

Den felaktiga koden i den andra disjunkten är gråmarkerad. 
 
e(6,Module:D,[Sit,W,Action|OtherArgs]) :- 
 state(Sit,S), 
 stateCondition(Module:D,OtherArgs,S,DS), 
 (( 
  call(DS), 
  actionResult(Action,W,S,SPlus), 
 
 stateCondition(Module:D,OtherArgs,SPlus,DSPlus), 
  not(call(DSPlus)) 
 ); 
 ( 
  call(DS), 
  actionResult(Action,W,S,SPlus), 
 
 stateCondition(Module:D,OtherArgs,SPlus,DSPlus), 
  not(call(DSPlus)) 
 )), 
 write(' '), write(e(6)*D), write(OtherArgs), nl. 
 
 
Efter ändring: 
 
 
e(6,Module:D,[Sit,W,Action|OtherArgs]) :- 
 state(Sit,S), 
 stateCondition(Module:D,OtherArgs,S,DS), 
 (( 
  call(DS), 
  actionResult(Action,W,S,SPlus), 
 
 stateCondition(Module:D,OtherArgs,SPlus,DSPlus), 
  not(call(DSPlus)) 
 ); 
 ( 
  not(call(DS)), 
  actionResult(Action,W,S,SPlus), 
 
 stateCondition(Module:D,OtherArgs,SPlus,DSPlus), 
  call(DSPlus) 
 )), 
 write(' '), write(e(6)*D), write(OtherArgs), nl. 
 


