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I 

Sammanfattning 

 

För att ta reda på hur väl en Multi-Agent-Systems-bot kan stå sig mot andra, icke-MAS-bottar, så 

har vi implementerat en bot till brädspelet Arimaa. Botten är implementerad i C++ och den kan 

spela mot andra bottar, eller människor, genom Arimaas officiella hemsida. Syftet har varit att 

skapa en fullfjädrad bot som både klarar av att spela korrekt, och att spela bra. För att ta reda på om 

MAS är en bra designfilosofi för Arimaa så har vi utmanat ett antal av de bottar som andra 

människor skapat och lagt upp på hemsidan. Alla bottarna har under tiden de legat uppe blivit 

rankade genom tävlingar och utmaningar och flera av dessa har tävlat om stora pengar, vilket 

betyder att människor har lagt mycket tid på dem.  

Efter ett stort antal matcher mot andra bottar så har vi kommit fram till att Arimaa är ett väldigt 

svårt spel att koda bottar till. Vi lyckades bara slå några av de sämsta bottarna på hemsidan men 

MAS visar stor potential och vi tror att man kan göra väldigt avancerade bottar med det. Jämfört 

med de bästa bottarna så är vår väldigt snabb och minneseffektiv. Man borde absolut experimentera 

mer. 
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1 Introduktion 
 

Det här är ett examensarbete som vi, Jonas Karlsson och Marco Wahlström, har skrivit i slutet av 

vår treåriga spelprogrammeringsutbildning på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Det har tagit oss 

två månaders heltidsstudier och är inriktat på AI till brädspel. Det handlar om Multi-Agent-System 

(MAS) och Arimaa.  

MAS är en designfilosofi som går ut på att dela upp komplicerade uppgifter mellan agenter. 

Agenterna kommunicerar med varandra och löser problem tillsammans som annars hade varit för 

svåra för en ensam entitet att lösa. 

Tack vare MASs sätt att lösa komplexa problem så finns det god potential för att använda MAS i 

spel. Vi vill därför prova att skapa ett program som kan spela Arimaa, ett relativt komplext 

brädspel, och se hur det står sig jämte andra Arimaa-program. 

Ett program som spelar spel kallas för en bot. Det finns bottar till alla möjliga spel idag, både dator- 

och tv-spel men också fysiska spel, såsom kortspel och brädspel. I takt med att dagens datorer blir 

starkare och snabbare så ökar möjligheterna för att göra riktigt smarta och avancerade bottar. 

MAS har använts i andra, liknande forskningsarbeten, bland annat i Schack[4], Risk[6] och 

Diplomacy[5]. MAS fungerar bra i både Risk och Diplomacy på grund av deras komplexa natur. 

Schack däremot, kan lösas med ett min-max-träd. En sådan lösning blir då mycket kraftfullare än en 

MAS-lösning. 

 

1.1  Arimaa 
Spelet skapades år 2002 av dataingenjören Omar Syed. Inspirationen till spelet var matchen mellan 

Deep Blue och Gary Kasparov, då datorn slog världsmästaren. Arimaa skapades för att visa dels att 

människor fortfarande kan överlista datorer, men också för att introducera en ny, spännande 

utmaning för AI-fantaster världen över.  

Arimaa kan spelas med ett vanligt schackbräde och schackpjäser. Spelet är designat för att vara lätt 

för människor att lära sig men mycket mer komplext för en dator. 

Sidan www.arimaa.com är en community-sida där man kan lära sig om spelet och spela mot 

människor såväl som bottar. Där finns även program och skript som man kan ladda ner för att skapa 

en egen bot som kan spela på hemsidans spelrum. 

Varje år hålls en tävling för att kora den bästa Arimaa-botten. Den bästa botten får sedan spela mot 

tre utvalda människor för en chans att vinna 10 000 dollar, och än så länge har människorna slagit 

bottarna varje år. 

 

 

1.1.1 Spelregler 

Arimaa kan vara ett ganska komplicerat spel. Det påminner väldigt mycket om Schack till ytan, 

men det finns ett antal klurigheter som kan vara lite förvirrande till en början. Här följer därför 

reglerna. 

http://www.arimaa.com/
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1.1.1.1 Pjäsuppställning 

Innan spelet börjar får de både spelarna sätta ut sina 16 pjäser (1 elefant, 1 kamel, 2 hästar, 2 

hundar, 2 katter och 8 harar) på de två närmaste raderna på brädet. Pjäserna får då sättas ut på vilka 

positioner man vill så länge de är på en av de 16 tillåtna platserna. Guld sätter ut sina pjäser först, 

sedan sätter silver ut sina pjäser på andra sidan brädet. Detta ger silver en chans att anpassa sig efter 

gulds uppställning och balanserar då ut att guld får börja. 

 

 

Figur 1.1: Exempel på startpositioner. 

 

1.1.1.2 Tillåtna drag 

Det finns tre typer av drag i Arimaa, en pjäs kan antingen gå eller så kan den putta eller dra en av 

motståndarens pjäser. Att gå ett steg med en pjäs innebär att man förflyttar den till en närliggande 

tom ruta antingen direkt under, över eller bredvid platsen som pjäsen står på. Förutom haren så rör 

sig alla pjäser likadant, det som skiljer haren åt är att den likt bonden i Schack inte kan gå bakåt. 

Pjäser av olika typer har olika styrka, i ordningen: elefant > kamel > häst > hund > katt > hare. För 

att en pjäs ska kunna putta eller dra en annan pjäs måste de två pjäserna stå intill varandra och 

pjäsen som puttar/drar måste vara starkare än pjäsen som puttas/dras. Man kan endast putta eller dra 

motståndarens pjäser. Att putta en pjäs (se figur 1.2) innebär att man flyttar motståndarens pjäs till 

en av de tomma rutorna intill pjäsen och sedan flyttar pjäsen som puttade till platsen som den 

puttade pjäsen stod på. Att dra en pjäs (se figur 1.3) innebär att man först flyttar sin pjäs till en 

närliggande ruta, sedan flyttar den dragna pjäsen till rutan som den dragande pjäsen stod på. En pjäs 

som puttar en annan pjäs får inte i samma drag dra med sig en pjäs eller vice versa. 
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Figur 1.2: Guldelefanten puttar ner kamelen och hamnar då på kamelens gamla position. 

 

 

Figur 1.3: Guldelefanten flyttar sig till höger och drar samtidigt kamelen upp till sin gamla position. 

 

1.1.1.3 Dragutdelning 

Vid varje ny runda får man fyra drag som kan delas ut över ens pjäser. Att gå ett steg kostar ett 

drag, och att putta eller dra en pjäs kostar två drag. Till exempel kan du gå ett steg med fyra olika 

pjäser, eller så kan du spendera alla drag på en pjäs. Man kan även välja att inte använda alla sina 

drag, men man måste använda minst ett. 

Det är inte tillåtet att göra en kombination av drag så att speltillståndet är oförändrat, till exempel att 

endast gå först upp, och sedan ner igen med en pjäs och avsluta rundan med ett oförändrat bräde. 

1.1.1.4 Frusna pjäser 

När en pjäs är frusen så kan den varken gå, putta eller dra. En pjäs är frusen när den har minst en 

starkare fientlig pjäs bredvid sig. För att avfrosta en pjäs behöver man endast flytta en vänlig pjäs 

intill den frusne pjäsen. Styrkan på den avfrostande pjäsen spelar ingen roll. 

1.1.1.5 Fällor 

Det finns fyra fällor på brädet som ligger på platserna c6, c3, f6 och f3 (se figur 1.4). Hamnar en 

pjäs på en fälla som är oskyddad är pjäsen förlorad och tas då bort från spelet. En fälla är skyddad 

för en spelare om denne har en pjäs bredvid fällan. Om man har skyddat en fälla så kan man stå 

med pjäser på fällan utan att de tas bort från spelet. Denna regel upprätthålls mellan varje steg, så 

man kan inte gå över en fälla om den inte är skyddad. 
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Figur 1.4. 

 

Guldkamelen på bild 1.4 har tre silverpjäser intill sig men bara en av dem är frusna. Silverkamelen 

är inte frusen eftersom den inte har någon guldpjäs intill sig som är starkare. Silverhunden på d6 är 

svagare än guldkamelen men då den har silverelefanten intill sig är den inte frusen. Silverhästen på 

e5 är svagare än guldkamelen, har ingen vänlig pjäs intill sig och är därmed frusen. 

I det här läget kan silver putta tre guldpjäser på fällor: haren på d3 till c3 eller f3, hunden på b3 till 

c3 och hunden på f5 till f6. Eftersom guld skyddat fällorna på c3 och f3 kan varken haren på d3 

eller hunden på b3 bli tagna. Däremot kan hunden på f5 bli tagen av antingen silvers kamel eller 

häst på e5. För att hästen ska kunna ta hunden så måste silver först flytta en pjäs intill hästen så den 

inte längre är frusen. 

 

1.1.1.6 Vinstvillkor 

För att vinna i Arimaa måste man uppfylla ett av tre vinstvillkor. Det vanligaste är att man får över 

en av sina harar till motstående sista rad, det vill säga om guld får över en hare till rad 8 eller om 

silver når rad 1 med en hare. Det näst vanligaste vinstvillkoret är att man tar alla motståndarens 

harar genom att putta/dra ner dem i fällor. 

Ett mer ovanligt sätt att vinna på är om man sätter motståndaren i en position där han omöjligt kan 

flytta sina pjäser. Detta sker genom att man fryser eller omringar hans resterande pjäser. 

För att förhindra oavgjorda matcher finns det även en regel som säger att ett visst speltillstånd inte 

får uppkomma tre gånger för en viss spelare. Om detta sker så förlorar spelaren som orsakar detta. 
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Ordningen för vinst-/förlustkraven upprätthålls i följande ordning (där spelare A precis gjort ett 

drag och det är spelare Bs tur att göra sina drag): 

 

 Om en av As harar har kommit över till motstående sida vinner spelare A. 

 Om en av Bs harar har kommit över till motstående sida vinner spelare B. 

 Om spelare B har blivit av med alla sina harar vinner spelare A. 

 Om spelare A har blivit av med alla sina harar vinner spelare B. 

 Om spelare B inte har några möjliga drag vinner spelare A. 

 Om spelare Bs enda möjliga drag bryter mot repetitionsregeln vinner spelare A. 

 

1.1.2 Bot i Arimaa 

Trots dessa relativt enkla regler så är det betydligt svårare för en dator att utnyttja dem än vad det är 

för en människa. Detta beror bland annat på att varje runda har i snitt 17 000 möjliga drag till 

skillnad från till exempel Schack som har ungefär 30. Det är mycket lättare för en människa att 

direkt se vilka drag som är rimliga, eller rakt av dåliga, men en dator måste räkna på alla drag. 

Anledningen till det höga antalet olika drag är, som reglerna visar, att man har fyra drag som kan 

delas ut hur som helst över sina pjäser. Kombinationerna av alla möjliga förflyttningar blir enorma. 

På grund av det höga antalet drag är djupa sökträd med dagens processorer i stort sett omöjligt att 

använda. Tiden det hade tagit för att hitta ett drag som leder till vinst hade varit för lång och minnet 

det hade krävt för att spara undan träden hade inte varit hanterbart för dagens datorer. Ett undantag 

till detta är Monte Carlo Tree Search, en mer begränsad trädsökning, som används av flera Arimaa-

bottar (David Wu beskriver detta väldigt bra i [8]). 

Då det finns över 64 miljoner möjliga startpositioner är öppningsdragsdatabaser meningslösa, och 

eftersom spelet kan sluta med alla pjäser fortfarande kvar på brädet är slutspelsdatabaser inte till 

någon hjälp heller. 

Många av de som gjort bottar har gjort det som ett arbete och skrivit uppsatser om det. David 

Fotland [7] gjorde en bot han kallar bot_Bomb2004CC som vann hela 2004 års bottävling, men han 

kunde inte klå människospelarna.  

Personen som har den bäst rankade botten just nu, bot_sharp, heter David Jian Wu. Han har skrivit 

ett arbete om sin bot tillsammans med svårigheter och utmaningar med Arimaa [8]. 

 

1.2  Multi-Agent-System 
 

Ett multi-agent-system är ett system uppbyggt av intelligenta agenter som samarbetar. Tillsammans, 

genom kommunikation, löser de problem. Ett komplett system består av själva miljön som 

agenterna arbetar i, och alla agenterna. En agent är vanligtvis en del av eller ett helt datorprogram, 

men det kan också vara en robot eller en människa. 

En Risk-bot skulle kunna ha en agent per territorium och kanske en slags ledaragent.  

Vår Arimaa-bot använder sig av en agent för brädet, en agent i varje pjäs och sedan en agent som 

väljer drag. 
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1.2.1 Risk, Diplomacy, Schack 

BTH och dess studenter har producerat flertalet arbeten kring MAS i brädspel. Fransson [4] 

använde MAS i Schack. Som tidigare nämnts, så kan Schack ”lösas” med ett min-max-träd. Detta 

innebär att man, i varje uppställning i varje runda, kan räkna fram exakt vilka drag man ska göra för 

att ha störst chans att vinna. En MAS-lösning tittar på brädet som det ser ut och anpassar sig efter 

nuet. Den kan därför inte mäta sig med en min-max-lösning. 

Johansson och Håård [5] skapade en Diplomacy-bot och Johansson och Olsson [6] gjorde en Risk-

bot, båda med MAS och båda med goda resultat. De är båda ganska komplicerade spel, med enorma 

mängder faktorer som kan påverka spelets utgång. Planering och taktik spelar en stor roll, och varje 

drag kan resultera i stora ändringar. MAS passar då utmärkt, eftersom man kan dela upp de olika 

delarna mellan olika agenter och låta dem räkna för sig själva. Agenterna pratar sedan ihop sig och 

väljer ut smarta drag. Att identifiera ett bra drag är givetvis också en utmaning, men båda dessa 

bottarna gjorde väldigt bra ifrån sig. 

 

1.3  Syfte och Mål 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka MAS till spel i allmänhet, och MAS i en Arimaa-bot i 

synnerhet. Genom vår implementation kommer vi att kunna utmana andra bottar och även 

människor för att se om vår bot har någon chans. Målet är att skapa en bra bot som kan vinna över 

både mänskliga och icke-mänskliga utmanare, vilket resultatet från utmaningarna förhoppningsvis 

kommer bevisa att vi gjort. 

 

1.4 Forskningsfråga 
 

Kan en bot designad efter MAS-metoden som poängsätter drag med inflytelsekartor vara 

framgångsrik? 

1.5 Metodik 
 

För att lära oss om spelet så spelade vi mot befintliga bottar och studerade expertmatcher på 

www.arimaa.com. Vi läste även om taktiker och strategier på Arimaa wiki [1]. Innan vi började 

implementera botten undersökte vi vilka metoder som använts för befintliga Arimaa bottar för att se 

om vi kunde dra nytta av dessa då vi implementerade vår egen bot. Vi studerade även metoder för 

MAS-bottar till andra spel såsom Risk, Schack och Diplomacy. När vi bestämt oss för hur vi ville 

implementera botten så började vi bygga ihop en enkel version och såg till att vi kunde använda den 

för att utmana andra bottar.  

Alla bottar på arimaa.com är rankade efter att ha spelat massvis med matcher. Vi börjar i botten på 

stegen och ska arbete oss upp för rankingen. 

Testerna görs för att kunna få rätt prioritering på pjäsernas drag. Vi studerar bottens matcher, och 

letar efter negativa drag. När ett negativt drag hittats tar vi reda på vad som orsakade det, och gör 

ändringar i poängsystemet. Vi tittar på varje match som spelas och försöker förbättra botten efter 

varje förlust. 

Med kontinuerliga förbättringar ska vi ta reda på hur långt vi kan klättra i rankingen. Rankingen blir 

vår måttstock på hur bra vår bot är mot andra bottar. 

http://www.arimaa.com/
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2  Experiment 
 

Experimentet bygger på en implementation av en Arimaa-bot och kopplingen mellan botten och 

spelrummet på www.arimaa.com. Implementationen är den största delen och är gjord helt från 

grunden, till skillnad från kopplingen som hemsidan har tillhandahållit.  

Som tidigare nämnts så har vi gjort tester för att eliminera negativa drag. Ett negativt drag är ett 

drag som prioriteras fel, till exempel då en hare har chans att gå i mål, och botten istället väljer ett 

annat drag. 

Negativa drag kan också vara att vissa positioner får för höga poäng. Det kan leda till att pjäser inte 

vill röra på sig. Ett exempel på detta var när vi satt för höga poäng för att frysa andra pjäser, och 

motståndaren ställde sin kamel i mitten av brädet. Bottens elefant ställde sig genast bredvid 

kamelen och rörde sig inte förrän kamelen flyttade sig, och då följde ändå bara elefanten efter. 

En annan faktor som kan orsaka att pjäser blir stillastående kan vara om man har för höga avdrag 

för avstånd. 

 

2.1 Översikt, design 

En vanlig metod för att implementera Arimaa-bottar är att använda någon form av begränsad min-

max sökning, till exempel Alpha-Beta Search [9] eller Monte Carlo Tree Search [10]. En av själva 

grundidéerna med en MAS-bot är att ingen agent ska ha fullständig information om systemet, om en 

agent har det så ska den inte ha någon användning av den informationen [3]. På grund av detta har 

vår bot ingen användning av ovannämnda typer av min-max sökningar, eftersom de använder 

fullständig information för att hitta det bästa draget. 

Det första designvalet var att bestämma vad för typer av agenter vi ville ha. De två mest logiska 

valen var att ha agenter i pjäserna eller i brädets rutor. Vi valde att ha tre typer av agenter: En typ i 

bottens pjäser, en för hela spelbrädet och en som med hjälp av pjäs-agenterna väljer de slutgiltiga 

dragen. 

Agenten i brädet har som uppgift att tillhandahålla pjäserna med information om nuvarande 

speltillstånd. Det kan vara information såsom vilken pjäs som står på en viss ruta eller om en viss 

fälla är skyddad. Brädagenten innehåller även inflytelsekartor för de olika typerna av pjäserna. 

Beräkningen av inflytelsekartorna innefattar en mängd variabler: 

En position får högre poäng om: 

 Motståndarens pjäser blir frusna 

 Det står vänliga pjäser i närheten 

 En fälla blir skyddad (endast om pjäsen som ska skydda fällan inte kan bli tagen) 

 Det står en frusen vänlig pjäs intill 

En position får lägre poäng om: 

 En egen pjäs blir frusen 

http://www.arimaa.com/
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 Det står starkare fientliga pjäser i närheten 

 Det är nära en oskyddad fälla 

Inflytelsekartan för harar är speciell eftersom deras mål är att nå andra sidan brädet. Deras 

inflytelsekarta blir även starkare ju närmare de är vinstraden. Det kan dock vara ganska riskabelt att 

flytta sina harar för mycket i början av spelet, och därför får deras inflytelsekarta högre poäng ju 

färre pjäser motståndaren har. 

Pjäserna innehåller agenter vars uppgifter är att ta reda på vilka drag de kan göra som ser lovande 

ut. Agenterna börjar med att skapa listor med dragkombinationer, där varje kombination innehåller 

upp till fyra drag de vill göra. Om en agent inte själv kan slutföra ett drag så ber den om hjälp från 

de andra agenterna.  

En pjäs ber om hjälp när: 

 Den blir frusen innan den nått sitt mål 

 Den måste gå över en fälla som är oskyddad 

 En vänlig pjäs står i vägen 

 En fientlig pjäs måste puttas/dras 

Pjäserna ber endast om hjälp då deras drag plus hjälpdragen inte överskrider fyra drag, annars tas 

dragkombinationen bort. Alla kvarstående dragkombinationer poängsätts. Poängsättningen beror på 

följande: 

 Om en pjäs blivit tagen 

 Inflytelsekartor för slutgiltiga positioner 

 Antalet steg som använts 

Den sista agenttypen väljer den bästa dragkombinationen från en pjäs. Om dragkombinationen inte 

består av fyra drag skickar agenten ut en förfrågan innehållande antalet kvarstående drag till 

pjäserna. Pjäserna skapar då nya dragkombinationer som poängsätts och detta upprepas tills fyra 

drag hittats eller man kommer till ett läge där man inte kan hitta fler drag som har positiv inverkan. 

 

2.2 Implementation 
Efter designfasen kommer koden. Här visar vi hur programmet fungerar på insidan. 

2.2.1 Översikt, Bot Interface Kit och dragnotering 

För att testa botten använde vi Bot Interface Kit [2] som tar standard output (en vanlig cout i C++) 

från ett bot-program och skickar det till ett befintligt spel i spelrummet på www.arimaa.com.  

BIK bryr sig inte om vilket språk botten är skriven i, så länge man har ett körbart program. Vi valde 

C++, men vi kunde valt i stort sett vad som helst.  
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BIK startar botten varje gång det är dags att göra ett nytt drag. Efter att draget räknats ut så stängs 

botten ner. Med hjälp av detta interface kunde botten spela mot andra bottar på hemsidan och vi 

kunde även spela mot botten själva utan att implementera en egen klient.  

För att använda BIK till att utmana andra, genom spelrummet på www.arimaa.com, så behöver man 

följa ett par steg. BIK är baserat på perl-skript. Ett antal konfigurationsfiler följer med BIK och i 

dessa skriver man sökvägen till sitt bot-program, användarnamn och lösenord till sin bot för att 

logga in på hemsidan och lite andra parametrar gällande matchregler (såsom tid per runda, etcetera). 

BIK körs sedan genom kommandotolken genom at starta en perl-fil. Om man kör filen utan några 

parametrar så kommer botten logga in på spelrummet och stå som värd för ett virtuellt spelbord. 

Vem som helst kan sedan gå in och ”sätta sig” vid bordet och spela mot botten. Botten spelar då 

som om det satt en människa vid bordet, han tar hand om sina rundor, sätter upp sina pjäser och gör 

sina drag helt automatiskt. Tyvärr så kommer man inte åt de andra bottarna när man skapar ett bord 

på det här viset. För att kunna utmana andra bottar måste man manuellt gå in på botsektionen på 

hemsidan, välja en bot man vill spela mot, och manuellt starta den. Den kommer då att skapa ett 

bord, precis som om den använde BIK på en annan dator. Det är nu som parametrarna till BIK 

spelar roll. Låt oss säga att botten vi vill utmana heter bot_test. Vi har gått in på den botten och låtit 

den öppna ett bord. I kommandotolken skriver vi nu: perl bot play bot_test. Perl-kommandot kör en 

perl-fil i windows, bot är namnet på filen, play betyder att vi inte vill skapa ett bord utan vi vill gå 

med i ett som redan finns och bot_test säger att det är just den bottens bord vi vill sätta oss vid.  

Kommandotolken kommer att skriva ut brädet och dragen som görs, men man kan även logga in på 

spelrummet själv och titta på matcher som körs i realtid. Hela matchen kommer att köras 

automatiskt, och alla dragen sparas undan i ett stort arkiv som www.arimaa.com styr över. Alla 

matcher som spelas finns där och man kan även ladda ner samtliga matcher som någonsin spelats, 

om man skulle vilja analysera speldatan. Varje konto har dessutom ett repris-system över de senaste 

matcherna och om vi loggar in med vår bots användarnamn så kan vi lätt komma åt matcherna där 

också. 

Noteringen för drag ser ut på följande sätt: 

Ra2n Ra3e Rb3n Rb4e 

Detta är fyra drag gjorda av guld, där en guldhare flyttas från a2 till b4. Dragen skrivs i ordningen 

de görs, från vänster till höger. Den första bokstaven beskriver pjästypen, i detta fall är det en 

guldhare. Hade det varit en silverpjäs hade man istället använt en liten bokstav. 

R/r = hare 

C/c = katt 

D/d = hund 

H/h = häst 

M/m = kamel 

E/e = elefant 

http://www.arimaa.com/
http://www.arimaa.com/
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Nästa bokstav är kolumnen som pjäsen står på, och siffran är raden som pjäsen står på. Den sista 

bokstaven är åt vilket vädersträck pjäsen förflyttar sig; n för norr, e för öst, s för söder och w för 

väst. Väderstrecken ses alltid från gulds synvinkel. 

När man puttar eller drar en pjäs skriver man även med förflyttningen för pjäsen som 

puttats/dragits. Även detta måste skrivas i rätt ordning, så när man drar en pjäs skriver man först 

förflyttningen för pjäsen som drar, sedan för pjäsen som dras. När man puttar en pjäs skriver man 

först förflyttningen för pjäsen som puttas, sedan för pjäsen som puttar. Noteringen för pjäser som 

förloras i fällor skrivs med ett x istället för ett vädersträck i slutet, detta skrivs direkt efter draget 

som orsakar pjäsen till att gå förlorad. 

Här följer ett par exempel: 

 Ra6e da7s Rb6e Rc6x da6e – en guldhare puttas två gånger av en silverhund och förloras i 

fällan på c6. 

Notera att detta är endast fyra drag, Rc6x är inget drag i sig utan bara en notering om att en 

pjäs gått förlorad. En dragkombination får aldrig bestå av över fyra drag. 

 ec5w Mc4n Mc5n Mc6x eb5e – silverelefanten drar guldkamelen på c4 till c5, och puttar 

sedan ner kamelen i en oskyddad fälla på c6. 

 Dc3e – guldspelaren gör endast ett drag, nämligen flyttar en hund från c3 till d3. 

För att sätta ut sina pjäser i början av ett nytt spel skrivs endast pjästypen och platsen man vill sätta 

pjäsen på. Detta görs för alla pjäser samtidigt, här är ett exempel för silver: 

ra8 rb8 rc8 rd8 re8 rf8 rg8 rh8 ha7 hb7 ec7 md7 ce7 cf7 dg7 dh7 

Notera att silver måste sätta sina pjäser på raderna 7 och 8 medan guld måste sätta sina pjäser på 

raderna 1 och 2. 

 

2.2.2 Uppstart, initiering 

BIK (se 2.2.1) skapar filer innehållande information om den pågående spelsessionen. En av dessa 

filer beskriver nuvarande spelläge: 

 

Figur 2.1 
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Botten startas upp och läser in filen varje gång den ska göra ett drag. Första raden beskriver vilken 

runda det är och färgen som botten spelar, b för silver och w för guld. När botten är färdig med sitt 

drag så stängs själva botten ner, för att sedan startas igen när ett nytt drag ska göras. 

För varje bokstav på brädet skapas ett Piece-objekt som sparas i bottens Board-objekt som är en 

singelton. Pjäserna läggs i en 8 * 8-matris som representerar spelbrädet. När en pjäs behöver veta 

något om en position så får den informationen från matrisen. Denna matris ändras endast då ett drag 

har valts och speltillståndet har ändrats. Board innehåller även en temporär matris som används när 

pjäserna skapar drag. Denna matris uppdateras när flera pjäser rör sig under ett drag, då de sista 

pjäserna som rör sig i draget måste veta de föregående pjäsernas nya positioner. Den temporära 

matrisen åtställs efter varje draguträkning, det vill säga; pjäserna läggs på positionerna de hade 

innan uträkningen. 

Brädet innehåller även temporära inflytelsekartor som uppdateras samtidigt som den temporära 

pjäsmatrisen. 

2.2.3 Inflytelse-kartor 

Som nämnts tidigare så innehåller brädklassen sex olika inflytelsekartor, en för varje pjästyp.  

De olika inflytelsekartorna räknas ut samtidigt, men vissa inflytelsekartor får poäng för saker som 

andra inte får, till exempel så får elefantens inflytelsekarta extra poäng för att stå i en av brädets 

fyra mittersta positioner. Det finns även mer generalla beräkningar som görs för alla 

inflytelsekartor, där resultatet beror på inflytelsekartornas berörande pjässtyrka. Ett exempel på 

detta är vid beräkningen av positioner runt fällor, då en position bredvid en oskyddad fälla får låga 

poäng. Alla pjäser får detta, förutom elefanten. Elefanten kan nämligen inte bli nerputtad. 

 

 

Figur 2.2. 
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Figur 2.2 visar ett exempel på elefantens inflytelsekarta, i detta fall från guldspelarens perspektiv. 

Elefanten får poäng för att stå runt fällor, och eftersom elefanten kan skydda en fälla ensam så är 

det mer attraktivt att stå intill fällor där det inte är andra vänliga pjäser. Ett undantag till detta är om 

pjäserna som står intill fällorna är i risk att bli tagna, då får positionerna runt fällorna mer poäng. 

På d3 och c4 fryser elefanten en kamel, och skyddar en fälla, vilket tillsammans ger positionerna 

höga poäng. Liknande gäller vid d5 och e4 då kamelen är frusen och elefanten får extra poäng för 

att stå i mitten av brädet. Pjäserna kommer aldrig gå ner i fällor av sig själva, eftersom varje drag 

ser till så pjäsen inte står på en oskyddad fälla. Det betyder dock inte att pjäserna aldrig kommer 

hamna på fällor, och att stå på en fälla med få pjäser runt sig är farligt då de kan bli bortputtade. 

Därför läggs det till en negativ poäng på fällor, som beror på antalet vänliga pjäser runt fällan, och 

ger låga avdrag då man har två pjäser som skyddar fällan. 

Notera att eftersom pjäserna inte har varsin inflytelsekarta så är inte avstånd till positionerna 

inräknat i den slutliga poängen för en position, avdrag för avstånd görs senare per pjäs. 

 

2.2.4 Räkna ut dragen 

Efter att filerna lästs in och programmet har blivit färdigt med uppstarten så börjar 

draguträkningarna.  

 

 
Figur 2.3: Alla rutor som elefanten kan nå 

 

De första dragen som räknas ut är helt enkelt alla positioner på brädet som en pjäs kan nå (se figur 

2.3), utan att ta hänsyn till andra pjäser eller fällor. Detta görs med hjälp av fyra loopar, där varje 

loop representerar ett drag. Varje loop körs fyra gånger, en gång för varje vädersträck. Drag som 

använder samma ruta 2 gånger, alltså att de antingen går i en cirkel eller att de går baklänges, är inte 

intressanta. De räknas därför bort. Alla resterande drag sparas som en kombination av fyra 

positioner. Detta gör att man, genom att söka efter en viss position i draget, kan hitta vägen som 



 

13 

 

pjäsen behöver ta för att komma dit. Det är vitalt för resterande uträkningar. Låt oss kalla dessa drag 

för gå-drag. 

När alla rutorna är framtagna så finns underlag för att räkna fram alla möjliga drag för en pjäs. 

Första typen av drag som räknas ut är alla drag som resulterar i att man tar en pjäs. Dessa kallas för 

termineringsdrag. 

För att veta om man kan ta en pjäs så måste flera kriterier vara uppfyllda, och eftersom varje sätt att 

ta en pjäs på skiljer sig från de andra, både när de gäller antal drag och vilket specialdrag som 

används (putta, dra), så har vi valt att räkna ut varje typ för sig. Exempel på typer är: gå två steg och 

putta en pjäs ner i fällan, gå ett steg och putta en pjäs ner i fällan, putta en pjäs ner i fällan, dra en 

pjäs två gånger till fällan, dra en pjäs en gång, etcetera.  

Anta att man inte behöver gå några steg för att komma fram till pjäsen man vill ta. För att veta om 

man kan ta en pjäs med en putt så letar man igenom alla sina gå-drag och tittar om det finns en 

fiende på plats ett och en fälla på plats två (se bild 2.4). 

 

Figur 2.4: Ett av de möjliga gå-dragen (fyra positioner) där en fiende och en fälla finns på vägen. 

 

I det här fallet så sparas position ett och position två undan som ett termineringsdrag. Detta drag 

kommer dock att hittas många fler gånger, eftersom position tre kan ha tre olika värden (alla 

väderstreck, minus ”bakåt”) och position fyra kommer då kunna ha nio värden (varav sju är unika). 

På grund av detta så måste alla termineringsdrag som läggs till jämföras med de som redan finns, så 

att alla tillagda drag är unika. 

Uträkningarna fortsätter med att se om position två har en fiende och position tre har en fälla. Detta 

resulterar i ett vanligt steg fram till fienden och ett putt-drag som puttar ner fienden i fällan. Nästa, 

och sista, steg är naturligtvis om position tre har en fiende och position fyra har en fälla. 

Positionerna visar då vilken väg pjäsen går för att ta fienden, plus att typen av termineringsdrag 

visar var fienden står. Positionerna för fiendepjäsen, när man puttar iväg den, syns också i draglistan 

eftersom man alltid puttar pjäsen framåt, mot fällan. 

Andra typer av putt-drag blir om man puttar en pjäs två gånger, puttar en pjäs ur vägen för att putta 

en annan pjäs ner i fällan och till sist kombinationen av ett dra-drag och ett putt-drag, i den 
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ordningen (motsatsen, ett putt-drag plus ett dra-drag, är inte möjligt. Fienden måste då redan stå på 

fällan, och är därför redan tagen). 

Dra-dragen är annorlunda, eftersom pjäsen man drar och fällan man vill dra den till inte ligger i 

samma gå-drag (se figur 2.5). 

 
Figur 2.5: Elefanten kan dra kaninen till den vänstra fällan, men fällan och kaninen kan inte 

existera i samma gå-drag. 

 

Ett dra-drag kommer alltså antingen ha en fälla eller en fiende intill sig. Vi tittar efter en fiende på 

position ett och sedan tittar vi manuellt, runt om pjäsen man är i, om det finns en fälla på en av 

platserna runt honom. Det är lätt att se vart fienden man drar i ska ta vägen, eftersom han bara följer 

efter pjäsen som drar. Sista draget, när man drar fienden över fällan och tar den, så vet man inte vart 

man själv ska gå. Detta får också räknas ut manuellt, genom att titta på alla rutorna runt om pjäsens 

sista kända position och välja en som passar.  

Dra-dragen är: att stå på en fälla och ha en fiende på position ett, att ha en fälla på plats ett och en 

fiende på plats två, att ha en fälla på plats två och en fiende på plats tre, att stå intill en fälla och ha 

en fiende intill sig (som på bild 2.4), samt den redan nämnda kombinationen av ett dra-drag plus ett 

putt-drag.  

Bild 2.4 visar en situation med tre potentiella termineringsdrag. Två dra-drag till vänster, en putt till 

höger och ett dra-drag till vänster där elefanten går norr eller söder i kombination med ett putt-drag 

där elefanten går tillbaka till sin ursprungsposition och puttar pjäsen som han dragit med sig ner i 

fällan till vänster. Det dubbla dra-draget kommer däremot inte läggas till, eftersom fällan han vill gå 

över är oskyddad (se reglerna, 1.2.1.5) och han har redan använt alla fyra steg, vilket innebär att 

ingen annan skulle kunna gå dit och skydda fällan åt honom. Draget är inte möjligt och behöver 

därför inte sparas undan. Drag som använder sig av alla fyra stegen undersöks extra noga innan de 

läggs till, eftersom de inte kan få hjälp. Drag som inte använder sig av alla fyra stegen läggs alltid 

till, eftersom det finns en chans att de kan få hjälp, så kallade hjälp-drag, av andra pjäser. 

När alla färdiga och/eller potentiella termineringsdrag är uträknade så är det dags att undersöka om 

de faktiskt är genomförbara, om de behöver hjälp och i så fall av vem samt vilken poäng draget ska 

ge.  
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Det första som undersöks är om man är frusen (se regler, 1.2.1.4) där man står eller om man blir 

frusen på någon av rutorna som man går på. Sista rutan räknar vi bort eftersom det viktigaste är att 

man kan komma dit, inte vad som händer sedan. Så länge man inte är frusen på någon ruta, fram till 

den näst sista, så är draget genomförbart. Åtminstone teoretiskt, för det finns en check kvar: kolla 

om det finns någon pjäs i vägen. Om vägen är fri och man inte är/blir frusen så är draget helt klart 

och det översätts till sin strängform (se 2.2.1), poängsätts och sparas undan.  

Om en pjäs står i vägen eller om man blir frusen någonstans så ber pjäsen om hjälp. Blir man frusen 

så skickas rutan man blir frusen på till de andra pjäserna och de försöker ta sig intill rutan man vill 

skydda. Det är viktigt att en pjäs inte ger skydd på en ruta som ska användas av pjäsen som behöver 

hjälp. Det kan hända att en pjäs blir frusen på mer än en ruta, och då kommer den behöva hjälp till 

båda. Är den frusen på tre rutor så kastas draget.  

Nu är draget frostfritt och det enda som återstår är att se om någon står i vägen. Om en vänlig pjäs 

står i vägen så ber man den pjäsen att flytta sig. Är det en fientlig pjäs som står i vägen och man har 

två steg kvar så frågar man sina andra pjäser om någon kan flytta på den, men detta tar oftast så 

många drag att det vanligtvis inte går. Det är dock inte omöjligt. Om dragen inte räcker till så kastas 

draget. 

Lyckas draget komma igenom allt detta så är det färdigt. Det översätts, poängsätts och sparas 

undan. Poängen beror framförallt på vilken pjäs man tar, men också hur många steg man tar och 

vilken ruta man landar på. 

 

2.2.5 Välja ett drag 

Efter uträkningen av möjliga drag börjar utvalsprocessen. Först kollar agenterna igenom sina 

termineringsdrag, och om det inte finns några bra termineringsdrag letar agenterna igenom sina 

respektive inflytelsekartor, som de får av brädet. Agenterna börjar med att poängsätta de drag som 

tar dem till positioner med höga poäng beroende på deras värde i inflytelsekartan och antalet steg 

dit. Kan agenten nå den bästa positionen utan hjälp från andra pjäser sparas draget undan och 

samma sak görs för resterande agenter. Om agenten istället behöver hjälp med att nå positionen så 

räknas hjälpdraget med i poängen för draget. Om den sammanlagda poängen för pjäsens egna drag 

plus hjälpdraget är mindre än poängen för agentens näst bästa drag så sparas draget och hjälpdraget 

ändå undan, så att det kan jämföras med det näst bästa draget. Samma procedur upprepas för 

pjäsens näst bästa drag, och om det inte behöver hjälp så är den sammanlagda poängen bättre än det 

första draget och då sparas draget som pjäsens nya bästa drag och man går vidare till nästa pjäs. Om 

pjäsen behöver hjälp så upprepas proceduren tills agentens bästa drag är hittat. 

Nu har varje pjäs räknat ut sitt bästa drag och även tagit reda på hur det ska utföras. Det som 

återstår är att jämföra pjäsernas resultat och välja ut det med högst poäng. Resultatet kan vara allt 

mellan ett och fyra steg, vilket innebär att om inte alla fyra stegen utnyttjats så är det dags att göra 

det. Första draget är dock redan valt så för att göra de resterande uträkningarna korrekt så måste 

både brädet och inflytelsekartorna uppdateras. Hela proceduren upprepas sedan fast denna gång 

letar man bara efter drag som maximalt använder sig av de antal återstående steg, efter att det första 

draget gjorts. Även detta upprepas vid behov, och så länge som det finns bra drag att göra så 

kommer alla fyra stegen användas. 
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3 Resultat 
 

Nedan följer en tabell över resultaten för vår bot. Matcherna varade i genomsnitt 24 rundor, vilket 

motsvarar 2 – 3 minuter beroende på tänketiden för motståndaren. Eftersom matcherna hanteras av 

en spelserver så kommer det alltid finnas en fördröjning mellan dragen då BIK skickar information 

över nätet. Vår betänketid är alltid under en sekund, men varje drag tar ca fem sekunder med 

nätfördröjningen. 

 

Namn bot_ArimaaScoreP1 bot_Loc2005P1 bot_Aamira2006P1 bot_Loc2006P1 

Matcher 10 6 9 5 

Vinster 10 0 0 0 

Förluster 0 6 9 5 

 

Efter att ha vunnit 10 matcher i rad med stor marginal mot den lägst rankade botten såg vi den som 

besegrad. Vi spelade även runt 20 matcher mot de tre näst lägst rankade bottarna, men vann inte en 

enda match. Några matcher var jämna, andra var väldigt ensidiga. bot_Aamira2006P1 var den som 

vi hade störst chans på, därför spelade vi fler matcher mot den. 

4 Diskussion 

Att göra en omfattande bot som tänker på allt är en enorm uppgift, mycket större än vad vi hade 

tänkt oss från början. Vi har dock hela tiden hållit fast vid att inte kompromissa bort svåra delar, 

eftersom det hade gjort vår bot handikappad före startlinjen. Vår bot ska kunna alla regler och ha 

möjlighet att göra alla drag. Och det har vi lyckats med. Att sedan sortera och behandla dragen blev 

dock en väldigt krånglig uppgift. 

En av de största anledningarna till att bottens resultat blev så pass låga är att den för stunden gör 

väldigt lite för att stoppa fiendens harar från att nå över till andra sidan. Det enda botten kan göra 

för tillfället är att försöka frysa harar som är nära sitt mål. Botten har heller inga funktioner som 

räknar ut om en pjäs är omringad. Detta leder till att elefanten i vissa tillfällen går ner själv till 

motståndarens sida, blir omringad, och eftersom botten inte upptäcker att elefanten är fast, så står 

den fast tills motståndaren flyttar sina pjäser. En annan bidragande faktor till bottens resultat är att 

pjäserna sprider ut sig, och hamnar ofta själva, nära helt oskyddade fällor. Det skulle behövas bättre 

evaluering av faror i allmänhet.  

Eftersom botten inte använder någon form av min-max lösning skulle det krävas tunga heuristiska 

funktioner för att bedöma om ett drag är bra två drag senare. Botten tar endast motståndarens nästa 

drag i åtanke då den väljer sitt drag. Detta är ett resultat av MAS, vi vill ju inte använda min-max-

träd, men trots fördelarna med MAS så har en min-max-lösning mycket lättare för att se framtiden 

och därigenom ett potentiellt övertag. De kan dock aldrig leta särskilt djupt, så detta övertag blir 

inte så stort. 

Poängsystemet har byggts efter hand och de flesta poängen har vi satt godtyckligt. För att få bra 

värden i alla situationer så skulle botten behövt spela hundratals matcher och varje drag borde ha 
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analyserats. Antalet färdiga matcher som vi analyserat har varit ungefär 40, men vi har haft stora 

mängder matcher som avslutats i förtid på grund av ogiltiga drag. Om botten producerar ett drag 

som inte är giltigt så ger spelklienten upp automatiskt. Vi har tittat på alla matcher vi spelat och 

försökt förbättra botten hela tiden. Botten har växt mycket, och blivit betydligt bättre än hur den var 

i de första matcherna vi spelade, men den skulle behöva mycket mer tester.  

Trots detta så tror vi verkligen på MAS. Alla problem vi har sett har sett i vår bot kan fortfarande 

lösas, utan att sträva bort från MAS. Vi är övertygade om att en bra MAS-bot absolut kan klättra 

upp bland de bästa bottarna och göra ett namn för sig. 

 

5 Slutsats 

Vår bot visar stor potential, även om det just nu bara är potential. Idén med MAS fungerar väldigt 

bra i Arimaa och det är värt att fortsätta forska om det. Arimaa kan inte lösas, så som till exempel 

Schack, därför måste man ta till en lösning som tänker och planerar. MAS är en sådan och med mer 

tid så skulle man kunna göra stora saker med det. 

Anledningen till att vi ser stor potential för MAS är att de matcher vi spelat och inte vunnit har varit 

väldigt jämna, då vi i många matcher tagit lika många eller fler pjäser än motståndaren och även i 

många fall haft bra pjäspositionering. I slutändan har dock våra taktiska val inte hållit måttet. Det 

finns mycket kvar att förbättra på botten i form av bättre poänguträkning för inflytelsekartorna samt 

tillägg av flera taktiska drag. På grund av detta ser vi det som att botten är långt från sin maximala 

potential. 

Tiden har dock varit vårt största hinder. En bra arimaa-bot kräver att man tänker på allt, och tar med 

alla kombinationer som är möjliga. Varje gång vi löste ett problem och gjorde botten bättre så stötte 

vi på två nya problem. Vi kom ändå ganska långt, eftersom vår bot klarar av att spela spelet helt 

korrekt enligt alla regler och kan identifiera i stort sett alla möjliga drag. Problemet har varit att 

välja rätt drag i rätt situation. Att sätta ihop drag för ett större mål, skapa nya möjligheter och 

öppningar, förstöra motståndarens möjligheter och öppningar; det är här som utmaningen ligger.  

6 Framtida arbete 

En MAS-lösning är väldigt intressant och betydligt roligare än att bara leta efter drag som leder till 

vinst i ett stort träd. I en MAS-lösning spelar man i nuet, man försöker ställa sig på bra positioner 

och kanske lägger upp strategier. Man tittar efter pjäser man kan ta, pjäser man borde skydda, om 

man kan sätta press på motståndaren genom att vara mer aggressiv. Man spelar som en människa. 

Det tar lång tid att få in alla regler och alla olika drag, men om man lyckas med det så finns det flera 

sätt att göra botten starkare. Det vi skulle vilja lägga till är taktiska drag, till exempel att omringa 

fiendepjäser, att putta/dra en fiende iväg från sina kompisar och att putta/dra fiender mot fällor, 

även om man inte kan ta dem. Andra viktiga saker som vi hade behövt hade varit mer defensiva 

drag, bättre skydd runt fällor och att inte lämna pjäser ensamma (och även stoppa fiendens försök 

att göra likadana taktiska drag som vi vill göra).  

Väldigt många av dragen vi gör är baserade på poängen i våra inflytelsekartor. Bättre 

poängsättning, från ett mer omfattande teststadie, skulle kunna förbättre botten avsevärt.  
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Funktionaliteten i agenterna är bra, parametrar och poänguträkningar behöver ses över. Eftersom 

arimaa.com erbjuder så bra funktionalitet för att utmana både bottar och mänskliga spelare så är det 

lätt att få ut testdata. På grund av den stora tävlingen och även själva utmaningen att göra en bra AI 

så finns det många människor med ett stort intresse för arimaa-bottar, vilket i sin tur betyder att det 

finns mycket tips, hjälp och idéer att få. Eftersom att matcherna måste spelas manuellt, en i taget, så 

blir datainsamlandet lite tidskrävande, men det finns absolut möjligheter till det. Om vi hade haft 

tillgång till en Unix-maskin så hade vi kunnat utnyttja hjälpmedel från hemsidan som hade låtit oss 

spela matcherna lokalt, vilket hade eliminerat nätfördröjningarna. Då hade vi kunnat spela många 

fler matcher, väldigt fort.  

Vi gjorde grunden, nu får vi hoppas att någon annan kommer in och avslutar det. 
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