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ABSTRACT 
 

Communication is an important part of any multi-agent system. There are 
different ways of communicating and they have different effects on a multi-
agent system. This project describes and evaluates two different ways of 
communication, implicit and explicit. To compare the two methods, two 
experiments have been executed. The result of the experiments have been 
compared and discussed. There has also been an attempt made to combine 
the two methods.  

 
 Keywords: Multi-agent system, Implicit Communication, Explicit 
 Communication. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbetet titta närmare på olika typer av kommunikation och analysera 
vilken roll de spelar i ett multiagentsystem. Det är främst två typer av 
kommunikation som kommer att jämföras, explicit och implicit kommunikation som 
förklaras närmare i stycke 1.3. För att kunna jämföra dessa två typer har två 
experiment med multiagentsystem genomförts. Ett multiagentsystem är en miljö 
som innehåller flera agenter. Multiagentsystemet som används i experimenten har 
byggts endast för detta arbetet och fyller ingen annan funktion än att testa agenters 
effektivitet. Effektiviteten, som förklaras i stycke 2.1.6, används som ett mått för se 
hur stor del av sin gemensamma uppgift som agenterna har löst och den räknas ut 
genom att ta agenternas kostnad (2.1.4) och dela med agenternas sträcka (2.1.5). 
Det första experimentet testar implicit kommunikation. Agenterna har ingen direkt 
kommunikation och ingen medvetenhet om de andra agenterna. De kommunicerar 
endast genom sin omgivning. Det andra experimentet genomförs på samma sätt som 
det första med samma miljö fast agenterna har programmerats om och använder 
explicit kommunikation. De kan kommunicera direkt med varandra och kan 
obehindrat utbyta information. Utöver dessa två experiment så undersöks även andra 
arbeten som gjorts inom samma område och hur dess resultat jämför med resultaten 
av experimenten. Det kommer också att avhandlas en del andra 
kommunikationsmetoder och ett uppföljande experiment som försöker kombinera 
explicit och implicit kommunikation har också genomförts.  
 

1.1 Mål 
Målet med arbetet och dess experiment är att få en överblick över 
kommunikationens betydelse och jämföra de olika metodernas effektivitet. 
Resultaten analyseras för att se vilka skillnader det finns och vilken 
kommunikationsmetod som lämpar sig bäst för en viss situation. Målet är också att 
visa vikten av en bra fungerande kommunikation och hur införandet av agenter i ett 
system kan öka systemets effektivitet. 
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1.2 Agenter 
 
“An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment 
through sensors and acting upon that environment though actuators” 

 
Så beskrivs en agent av Russell och Norvig [1]. En agent är en komponent som får 
information från sin omgivning och agerar utifrån den informationen. Agenter följer 
inte ett strikt förprogrammerat mönster utan de har en viss nivå av intelligens och 
kontrollerar sitt eget agerande utan inverkan från människor. En agents omgivning 
kan vara antingen verklig eller konstgjord. Mjukvaruagenter finns i en konstgjord 
miljö och de agerar oftast genom att ge ifrån sig information. Robotagenter finns i en 
verklig miljö och de agerar genom rörelse. Det finns också ett mellanting, softbots 
[1], som är en typ av virtuella robotagenter. De består av mjukvara men rör sig i en 
konstgjord miljö som är så detaljerad att den kan liknas vid en verklig miljö. 
Softbots agerar genom rörelse på samma sätt som robotagenter och det är denna typ 
av agenter som kommer att användas i experimenten. 
Agenter kan ha olika uppgifter, de kan vara problemlösande, planerande eller 
beslutsfattande. Detta arbetet fokuserar på problemlösande agenter. Agenterna har 
ett mål och utifrån sina regler och miljö försöker de hitta en väg att uppnå det givna 
målet. Agenten kan sedan presentera lösningen eller så kan den själv agera för att 
försöka uppnå sitt mål. Agenter kan även kommunicera med andra agenter eller 
människor för att nå sitt mål. 
Flera agenter som placeras i samma miljö bildar ett multiagentsystem. Det finns i 
huvudsak två typer av multiagentsystem, competitiv och cooperative. I ett 
competitivt system så tävlar agenterna mot varandra om vem som bäst kan lösa en 
uppgift. Det kan till exempel användas i olika spel så som schack, där agenter spela 
mot varandra, men även i andra sammanhang. Agenterna kan få en förfrågan om att 
lösa en uppgift och den agenten som kan erbjuda den bästa lösningen får uppgiften. 
Cooperativa agenter däremot sammanbetar istället och det är denna typ av agenter 
som kommer att användas i detta arbetet. Cooperativa agenter har också som mål att 
lösa en uppgift så bra som möjligt men med skillnaden att cooperativa har en vidare 
målsättning som innefattar alla agenter i systemet och de competitiva bara har ett 
mål som innefattar de själva. De cooperativa agenterna kan därför ta ett beslut som 
missgynnar den själv men som gynnar andra agenter.  
Det finns två grundläggande sätt att bygga ett cooperativt multiagentsystem på, 
deliberative och reactive [2]. 
 
 
Deliberative 
I ett deliberative multiagentsystem är agenterna medvetna om de andra agenterna 
som finns i samma miljö och kan kommunicera med dem. Agenterna kan på så sätt 
planera sitt agerande utifrån de andra agenterna. De kan även organisera sig och 
agera gemensamt med andra agenter. 
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Reactive 
I ett reactive multiagentsystem har agenterna ingen egen vetskap om varandra och 
kan därför inte heller kommunicera. De fungerar som ensamma agenter, de påverkar 
och påverkas av miljön runtomring sig. Eftersom det finns fler agenter i samma 
omgivning och alla påverkar sin omgivning så påverkas de också indirekt varandra. 
Dock är den som byggt agenterna troligen medveten om att det kommer att finnas 
andra agenter i samma miljö och har då anpassat deras beteende utifrån den 
vetskapen. Agenterna vet däremot inte vad som påverkar miljön runt omkring dem. 

 

1.3 Kommunikation 
Definition 
Det finns många olika teorier och definitioner av vad kommunikation är. En väldigt 
bred definition är att kommunikation är överföring av information. Detta kan dock 
betyda olika saker beroende på vilken teori man följer. Det finns också olika sätt att 
kategorisera olika typer av kommunikation. Gemensamt för de flesta teorier är att de 
gör skillnad på kommunikation som sker direkt mellan två parter och 
kommunikation som ske indirekt. 
 
Digital/Analog  
Skyttner [6] har gjort indelningen mellan digital och analog kommunikation. Digital 
kommunikation har en direktförbindelse och kommunicerar med information som 
bara har två lägen. Datorer använder sig av digital kommunikation och alla dess 
information består av ettor och nollor. All information av detta slag är väldigt tydlig 
och svår att misstolka. Cd-skivor är digitala och det spelar det ingen roll vilken cd-
spelare man använde, det är alltid samma data. Det är inte bara datorer och maskiner 
som har digital kommunikation utan även nervsignaler hos människor är digitala.  
Analog kommunikation sker indirekt. Informationen måste omvandlas eller 
materialiseras för att kunna utbytas. Det finns inga begränsningar för hur 
informationen kan se ut. Det är sändaren och mottagandet av informationen som 
sätter gränserna för vilka värden som kan användas. Exempel på analog 
kommunikation är tal, skrift och radiovågor. LP-skivor är också analoga, till skillnad 
från cd-skivor så kan man få innehållet på en LP-skiva att låta annorlunda genom att 
spela den baklänges eller i annan hastighet. Vill man göra samma sak med en cd-
skiva så krävs mjukvara som kan omvandla informationen. 
 
Literal/Meta 
Literal kommunikation och metakommunikation är ett annat sätt att dela in 
kommunikation på. Literal kommunikation är medveten kommunikation som består 
av meddelanden som har en klar betydelse. En text eller en mening är literal 
kommunikation. Metakommunikation är information som inte medvetet förmedlas 
men som ändå kan läsas ut av en situation, till exempel handstilen på en skriven text 
eller tonläget på tal. Metakommunikation kan vara oklar och tolkas olika beroende 
på vem som tar emot den. 
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Implicit/Explicit 
Indelning som kommer att användas i detta arbetet görs mellan implicit och explicit 
kommunikation [3]. Explicit kommunikation sker direkt mellan två parter på samma 
nivå utan att informationen görs om eller kodas på något sätt. Den behöver inte 
heller tolkas av mottagaren utan informationen är klar. Hos agenter sker denna 
kommunikation oftast digitalt och är literal. För att denna typ av kommunikation ska 
vara möjlig måste parterna vara medvetna om varandra och ha en direktförbindelse. 
Explicit kommunikation används i datornätverk och även i deliberative 
multiagentsystem. 
Implicit kommunikation sker genom en gemensam miljö. Informationen görs om till 
en handling som utförs på en lägre nivå, sedan får de andra parterna tolka den 
handlingen. Parterna saknar dock kunskap om varandra och vet inte varifrån 
kommunikationen kommer eller om dess egen kommunikation når fram till någon 
annan. En datorskärm och högtalare är implicit kommunikation. Reactive 
multiagentsystem använder sig av denna typ av kommunikation.  

 

1.4 Tidigare arbeten 
Det har gjorts en del arbeten tidigare där olika kommunikationssätt i 
multiagentsystem har jämförts och utvärderats. Det finns olika sätt att mäta 
skillnader mellan de olika kommunikationssätten. Experimenten i detta arbetet visar 
skillnader i effektivitet som räknas ut genom att jämföra agenternas kostnad och hur 
stor del av uppgiften som är löst efter en viss tid. Andra sätt att mäta resultatet på 
kan vara att jämföra stabilitet och pålitlighet hos agenterna.  
Lynne E. Parker [10] har valt att jämföra skillnaden i hur lång tid det tar för agenter 
med olika kommunikation att lösa en uppgift som består av tre olika deluppgifter. 
Parker gjorde flera experiment med robotagenter som använde sig av implicit 
respektive explicit kommunikation. Två eller tre robotar placerades tillsammans i en 
miljö med ett antal puckar och hinder. Puckarna låg alla tillsammans inom ett litet 
område. Robotarnas uppgift var att först hitta puckarna och sedan föra dem en och 
en till ett målområde. De skulle också regelbundet åka till en station och rapportera 
in sina framsteg.  
Parkers experiment visade att robotagenterna som använde sig av explicit 
kommunikation var snabbare på att hitta puckarna och att rapportera sina framsteg 
medan robotagenterna som använde sig av implicit kommunikation var snabbare att 
flytta puckarna de hittat till målområdet. Tidsskillnaderna redovisas närmare i figur 
1. Parker förklarar dessa skillnader med att de explicita robotarna undviker 
redundant arbete eftersom det räcker med att en av robotarna hittar puckarna för att 
sedan meddela de andra var puckarna finns. Samma sak gäller rapporteringen av 
framsteg, eftersom robotarna kommunicerar så kan en robot rapportera alla robotars 
framsteg. Däremot kan bara en robot flytta en puck åt gången och då uppstår aldrig 
någon redundans. De implicita robotarna sparar i de fallen tid på att inte 
kommunicera och blir också klar med puckflytningen snabbare. 
Av Parkers arbete kan man dra slutsatsen att explicit kommunikation lämpar sig bäst 
där en robots lösning på en uppgift kan hjälpa en annan robot att lösa samma uppgift 
snabbare. Implicit kommunikation passar sig bättre när robotarna redan innan vet 
hur de ska lösa en uppgift för då är det kommunikationen som blir redundant. 
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1.4.1  Ytterligare arbete 
Det har även gjorts andra experiment med implicit och explicit kommunikation. 
Balch och Arkin har gjort ett experiment med robotagenter där de även har 
inkluderat state communication [7] som är en blandning av implicit och explicit 
kommunikation. Deras experiment och resultat beskrivs närmare i stycke 3.1.2. 
Förutom state communication så finns det även en del andra alternativa 
kommunikationslösningar. Ett sådant alternativ är fuzzy communication som är en 
vidareutveckling av explicit kommunikation och som presenteras i stycke 3.1.1.  

  

Figur 1. Resultatet av Parkers experiment 
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2 Experimenten 

2.1 Metodbeskrivning 
För att testa hypotesen har två experiment med multiagentsystem genomförts. Först 
byggdes en mjukvarumiljö som agenterna i de båda experimenten använder sig av. 
Miljön är byggd för att efterlikna en vindtunnel med varierande luftmotstånd. 
Därefter konstruerades en typ av problemlösande softbot som kan agera med miljön. 
Agentens mål är att ta sig framåt i vindtunneln så effektivt som möjligt. Samtidigt 
som agenten rör sig framåt så sänker den luftmotståndet bakom sig. Agentens 
hastighet påverkas av luftmotståndet den möter. I experiment 1 som är ett reactive 
multiagentsystem placeras flera agenter tillsammans i miljön. De har ingen direkt 
kommunikation utan sammanbetar genom implicit kommunikation. I experiment 2 
som är ett deliberative multiagentsystem har kommunikation mellan agenterna 
implementerats. Agenterna är medvetna om varandra och kommunicera explicit. 
Resultaten från experimenten presenteras grafiskt och även kostnad, sträcka och 
agenternas effektivitet presenteras. 
 

2.1.1 Miljö 
Miljön är byggd för att efterlikna en lufttunnel sedd uppifrån. Hela miljön består av 
ett rutnät med 40 000 rutor. 200 rutor högt och 200 brett. Varje ruta har ett värde 
mellan 0 och 25 som representerar vindstyrkan i just den rutan. När rutorna ritas ut 
på skärmen får rutor med högt värde, stark vind, en mörkare blå färg och rutor med 
låga värden blir ljusblå. Rutor med nollvärden som är helt utan vind blir vita. All 
vind rör sig i samma riktning och kan aldrig få minusvärden.  
Miljön uppdateras hela tiden och vinden röra sig uppifrån och ner över skärmen. 
Vinden rör sig olika fort beroende på hur stark den är. Ett medelvärde för rutorna 
högst upp i varje vertikal rad räknas ut och används som mått för hur fort den raden 
ska röra sig nedåt. Det är också högst upp i miljön som det genereras nya vindvärden 
som sedan följer med sin rad neråt. Varje nytt värde får samma värde som sin granne 
plus minus 1. Detta är för att vinden inte ska bli allt för slumpmässig utan att det blir 
en viss jämnhet i vindflödet. Eftersom vinden bara genereras högst upp så tar det ett 
tag innan vinden täcker hela miljön och därför gers miljön 50 uppdateringar innan 
agenterna introduceras. När miljön startar sätts också ett stoppvärde som bestämmer 
hur många uppdateringar miljön ska göra innan den stopper experimentet. De 50 
första uppdateringarna är inte medräknade i stoppvärdet utan stoppvärdet börjar 
räknas ner efter att agenterna har introducerats.  
 

2.1.2 Agenterna i experiment 1 (Implicit) 
Agenternas mål är att ta sig framåt och samtidigt söka lågt luftmotstånd på vägen 
fram. För varje rörelse framåt i miljön kontrollerar den vindmotståndet precis 
framför sig. Agenten är tre miljörutor bred och när den räknar ut sitt luftmotstånd så 
tar den medelvärdet från de femton rutorna den har framför sig och delar det i tre 
olika variabler, höger, vänster och mitten. Om medelvärdet för de fem rutorna till 
höger är minst så flyttar sig agenten en ruta åt höger, är medelvärdet till vänster 
minst flyttar den sig en ruta åt vänster. Är värdet i mitten minst gör den ingen 
sidledsförflyttning. Hur stor agentens rörelse framåt är avgörs av agenten hastighet 
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och hastigheten avgörs av agenternas motstånd. Varje gång den rör sig framåt sätter 
den värdet på rutorna som den har precis till höger och vänster bakom sig till 0. 
Värdet på dessa rutor ökar sedan med 1 varje gång miljön uppdateras, tills rutorna 
har fått samma värde som sin omgivning. 
Agenterna är inte medvetna om att det finns andra agenter i samma miljö och kan 
inte heller kommunicera med dem. Det enda tillfället de kommer i kontakt med en 
annan agent är om de skulle krocka med en. Om agenten tar ett steg framåt eller i 
sidled och upptäcker att den platsen är upptagen så väntar den med sin förflyttning 
tills platsen har blivit ledig.  
 

2.1.3 Agenterna i experiment 2 (Explicit) 
Agenterna är av samma typ som i experiment 1 men de kan kommunicera. De har 
samma mål, att ta sig framåt så effektivt som möjligt, men informationen de får 
genom sin kommunikation prioriteras högra än deras egna luftmotstånd. Agenterna 
vet att luftmotståndet är lågt bakom andra agenter och de kan fråga de andra 
agenterna om deras positioner och på så sätt kan de hitta lågt luftmotstånd utan att 
läsa av sin miljö. Varje gång den aktuella agenten tar ett steg framåt frågare den efter 
de andra agenternas positioner och räknar ut hur långt avstånd i sidled det är till 
dem. Den räkna endast avstånd till de agenter som den har framför sig själv, de 
andra agenterna bryr den sig inte om. När den har hittat den agent som den har 
kortast väg till i sidled tar den ett steg i riktning mot den agenten. De agenter som 
inte har någon framför sig söker lågt luftmotstånd på samma sätt som agenterna i 
experiment 1. 
För varje steg agenten tar så kollar den att det inte finns någon annan agent på 
platsen den ska till. Skulle det finnas en annan agent på den platsen så placerar den 
sig bakom den agenten.  
 

2.1.4 Kostnad 
Kostnaden kommer av hur högt luftmotstånd agenten har när den rör sig framåt. 
Högt luftmotstånd ger hög kostnad och har agenten lågt luftmotstånd blir också 
kostnaden lägre. Kostnaden räknas ut på ungefär samma sätt som agenterna i 
experiment 1 räknar ut sitt luftmotstånd. Den tar medelvärdet av de femton närmaste 
miljörutorna och addera dem till en kostnadsvariabel för att få den totala kostnaden 
för agenten. När experimentet är slut presenteras den samanlagda kostnaden för alla 
agenter och även medelvärdet.  
 

2.1.5 Sträcka 
Under experimenten kommer sträckan som agenterna rör sig att registreras. Sträckan 
mäts i antal miljöpunkter som agenterna i experimentet rör sig framåt. Sträckan 
kommer att variera beroende på vilken hastighet agenterna har. Hastigheten ändras 
beroende på hur stort luftmotstånd den rör sig i. Hastigheten avgörs på samma sätt 
som kostnaden fast omvänt. Högt motstånd ger låg hastighet och lågt motstånd ger 
hög hastighet. Den högsta hastigheten en agent kan ha är 1.0 och då rör sig agenten 
en miljöpunkt framåt vid varje uppdatering. Den lägsta hastigheten är 0.2 vilket 
betyder att det tar fem uppdateringar för agenten att röra sig en hel miljöpunkt. 
Agenten kan aldrig bli helt stillastående eller röra sig bakåt. Hastigheten har heller 
ingen påverkan på hur fort en agent rör sig i sidled. 
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2.1.6 Effektivitet 
Effektivitet är ett mått som tagits fram för att lättare kunna jämföra experimenten 
med varandra. Effektiviteten mätts som kostnad per miljöpunkt och fås fram genom 
att dividera den totala kostnaden för alla agenter med den totala sträckan de har rört 
sig. Resultatet blir ett mått på hur effektiva agenterna har varit. Ett högt värde visar 
på dålig effektivitet så det är låga värden som eftersträvas. 
 

2.1.7 Slumpen 
För att lättare kunna jämföra de olika experimenten används ingen slumpgenerator. 
Istället har tio olika filer med vardera 1 500 000 slumpade värden skapats. En fil för 
varje omgång. Både experimenten hämtar sina slumptal från den aktuella filen 
istället för att slumpa egna. Detta leder till att varje körning ger exakt samma 
startpunkter och samma startmiljö. Miljön kommer också att uppdateras på samma 
sätt, så miljön framför agenterna kommer att se likadan ut i båda experimenten. 
Miljön bakom agenterna kommer däremot att se annorlunda ut beroende på hur 
agenterna rör sig. Agenterna har inte heller någon slumpvärden utan det enda som 
påverkar hur de rör sig är deras kommunikation. 
 

2.1.8 Teknisk beskrivning 
Experimenten är gjorda i C# och .NET. Största anledningen till detta är att C# är 
väldigt lätt att göra grafik i. Eftersom grafiken inte har någon direkt påverkar på 
experimentens resultat så är det en fördel att använda ett programmeringsspråk där 
grafiken är lättimplementerad och inte tar tid från de andra delarna av experimenten.  

 

2.1.9 Genomförande 
De båda experimenten körs tio gånger var, en gång med varje slumpfil. Alla 
experiment körs med 30 agenter och uppdaterats 200 gånger. När alla uppdateringar 
har genomförts stannat experimentet i det läget för att göra det möjligt att spara 
resultatet. När experimenten stoppats så visas också agenternas kostnad och sträcka. 
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2.2 Resultat 

2.2.1 Resultat av experiment 1 (Implicit) 
Agenterna har samlat sig i små grupper som är utspridda i miljön (Figur 2). 
Agenterna vet inte om de andra agenterna utan de grupper som bildats har uppstått 
av att en agent har hamnat i en annan agents låga luftmotstånd. Eftersom 
luftmotståndet där är lägre än runt omkring så har agenten följt de spåren och på så 
sätt har grupper uppstått. Man kan också se att agenterna har sökt sig bort från de 
mörka delarna av miljön där luftmotståndet är högre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 2. Resultatet av experiment 1, omgång 4, efter 200 uppdateringar.  
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2.2.2 Resultat av experiment 2 (Explicit) 
I experiment 2 har alla agenterna samlats i en stor grupp (Figur 3). Anledningen är 
att agenterna vet att det är lågt luftmotstånd bakom de andra agenterna och därför 
sökt sig in bakom den som ligger närmast framför. Den agenten som ligger längst 
fram har därför tillslut fått alla andra agenter bakom sig. 
Eftersom agenterna i början rör sig oberoende av vindmotståndet kan kostnaden bli 
stor innan agenten har tagit sig in bakom en annan. När agenterna väl har grupperat 
sig så blir kostnaden mindre och det är agenten längst fram som tar det mesta av 
luftmotståndet. Den som är längst fram bestämmer också hastigheten för de andra så 
det får stor betydelse för explicit kommunikation var agenterna placeras i miljön. 
Eftersom alla agenter samlas i en grupp så blir det en del trängsel som leder till att 
agenterna förlora hastighet. Detta bidrar till att agenterna längst fram inte har tagit 
sig lika långt som de implicita agenter som har tagit sig längst. Däremot har agenten 
som ligger sist hunnit längre än agenten som ligger sist i experiment 1.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Experiment 2, omgång 4, efter 200 uppdateringar 
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2.2.3 Resultat 
Kostnaden och sträckan är den totala för varje omgång delat med antal agenter. 
Skillnaderna mellan de olika omgångarna är ganska stor. Även skillnaderna mellan 
implicit och explicit i samma omgång kan vara väldigt stor trots att de då har haft 
samma startpunkter och rört sig i samma miljö. Det visar att värdena i slumpfilerna 
har stor betydelse för resultatet.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

2.2.4 Kostnad 
De explicita agenterna har i genomsnitt en lägre kostnad för att ta sig framåt än vad 
de implicita agenterna har. Anledningen är att en agent sänker luftmotståndet för alla 
andra. Dåliga startpositioner kan dock dra upp kostnaden. Om agenten som är längst 
fram hamnar ute i kanten, långt från de andra, så kan kostnaden dras upp av att 
agenter måste röra sig genom hela miljön för att hitta lågt luftmotstånd. För de 
implicita agenterna är kostnaden mer beroende av miljön då agenterna inte rör sig 
lika mycket i sidled. 
 

Tabell 1. Resultatet av de tio körningarna.  
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Eftersom agenterna i de båda experimenten har samma startpositioner så är det ingen 
större skillnad i kostand under de första uppdateringarna. De implicita agenterna har 
jämnare kostandsutveckling genom hela experimentet. De explicita agenterna 
avviker efter ett tag från de implicitas jämnare linje. Det kommer av att fler och fler 
agenter samlas i en större grupp. Desto fler agenter som samlar sig desto mer 
avviker kostanden från de implicita som rör sig mer utspridda genom hela 
experimentet. Vid 160-170 uppdateringar kan man dock se en tendens till att 
kostnaden planar ut till en mer jämn utveckling. Det sker efter att alla agenterna har 
samlats i en grupp, därefter kan inte agenterna göra lika mycket för att sänka sin 
kostnad. Kostnadsutvecklingen kan variera stort mellan de olika omgångarna. 
Omgång 3 (Figur 5) och omgång 7 (Figur 6) är de två omgångarna som skilde sig 
mest åt. Implicit kommunikation har en betydligt jämnare utveckling i de båda 
omgångarna jämfört med de explicita agenterna. I omgång 7 så ser man också 
tydligare hur agenternas kostnad minskar snabbare när de går ihop och sedan planare 
ut när alla har samlats till en grupp. I omgång 3 däremot så har agenten längst fram 
antagligen hamnat i en dålig position som resulterar i att de andra agenterna måste 
röra sig längre sträcka för att ta sig in bakom den. Skulle experimentet gått vidare så 
skulle troligen kostanden närma sig den implicita kostnaden efter ett tag.  

Figur 4. Medelkostnaden för alla tio omgångar. 
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Figur 5. Kostnaden för omgång 3. 

Figur 6. Kostnaden för omgång 7. 
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2.2.5 Sträcka 
Det är ingen större skillnad mellan den genomsnittliga sträckan som de implicita och 
explicita agenterna har rört sig. Däremot är skillnaderna i en del omgångar ganska 
stora. Skillnaden kommer av agenternas startpositioner och deras miljö som kan 
gynna den ena typen av kommunikation medan samma värden missgynnar den 
andra. De explicita agenterna visa dock överlag ett något bättre resultat. 
 
 

 
 
 

 
Både de implicita och explicita agenterna har en jämn utveckling i sträckan de rör sig. 
De explicita agenterna rör sig något längre men det är ändå ingen större skillnad. Man 
kan se att både implicit och explicit kurvorna är något konkava i början. Det visar att 
båda metoderna blir mer effektive desto längre experimentet pågår. Precis som 
kostnaden så är det även stora variationer mellan olika omgångar av experimenten. 
Figur 8 och 9 visar skillnaderna mellan omgång 3 och 7. Implicit har även här en 
jämnare utveckling än vad de explicita agenterna har. De explicita agenterna i omgång 
3 tappar ganska tidigt hastighet vilket troligen beror på att det uppstår en del 
kollisioner när agenterna går ihop vilket leder till att de bromsas upp och agenterna 
kan inte röra sig lika snabbt framåt. De explicita agenterna i omgång 7 har en 
stegrande utveckling genom hela experimentet och det är tydligare att kurvan är 
konkav vilket visar på att den främsta agenten har ett bra läge och kan hålla hög fart. 

 
 

Figur 7. Medelsträckan för experimenten 
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Figur 8. Sträckan för omgång 3. 

Figur 9. Sträckan för omgång 7. 
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2.2.6 Effektivitet 
Effektiviteten är agenters kostnad för att ta sig en miljöpunkt framåt som räknas ut 
genom att ta kostnaden och dela den med sträckan. Det är låga värden, låg 
effektförbrukning, som eftersträvas. 
 
 

 
 
 
 
Av Figur 10 kan man utläsa att, precis som det har antydds tidigare, så är de 
implicita agenterna mer effektiva i början eftersom de tar hänsyn till vinden direkt 
från början. De explicita flyttar sig utan hänsyn till motstånd och är då mindre 
effektiva men när de har hittat in bakom en annan agent så blir de också mer 
effektiva och kommer ifatt de implicita ganska snabbt.  
 

Figur 10. Genomsnittlig effektivitet för experimenten 
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3  Alternativa lösningar 
 

3.1  Andra kommunikationsmetoder 
Implicit och explicit är två grundläggande typer av kommunikation som har både 
fördelare och nackdelar och det har därför gjorts försök att förbättra dem för att få en 
mer effektiv kommunikation. Här presenteras två alternativa 
kommunikationsmetoder som är vidareutvecklingar av implicit och explicit 
kommunikation. 
 

3.1.1 Fuzzy Communication 
  

”This kind of coordination protocol would provide a more 
flexible and soft behavior.” 

 
Så beskriver Molina, Matellán och Sommaruga tanken bakom Fuzzy communication 
i sitt arbete Fuzzy Multi Agent Interaction [5]. Det är ett försök att hitta en metod 
som är ett mellansteg mellan explicit och implicit kommunikation. Fuzzy 
communication är ett kommunikationsprotokoll som användes i explicit 
kommunikation för att motverka en del av de ojämnheter som kan uppstå hos 
explicita agenter. Fuzzy communication använder inte exakt information utan 
informationen delas in i större block som den sedan använder i sin kommunikation. 
Detta leder till att agenterna får ett mer stabilt beteende då extremvärden och 
felaktiga värden filtreras bort. Molina, Matellán och Sommaruga har också 
genomfört experiment där fuzzy communication har jämförts med explicit 
kommunikation. Experimenten genomfördes med både virtuella och riktiga robotar 
vars uppgift var att hjälpas åt att flytta ett objekt. Varje experiment har två robotar 
som har till uppgift att hitta ett rektangulärt objekt i miljön som de sedan 
tillsammans ska flytta framåt. För att kunna flytta objektet så är robotarna tvungna 
att knuffa det med ett jämt mellanrum mellan sig så att objektet inte vrider sig.  
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Experiment går ut på att en robot först hittar objektet som ska flyttas och sedan 
meddela sin position till den andra roboten som försöket ställa upp sig på samma sätt 
som den första roboten. 
Experimenten visade att robotarna med fuzzy communication klarade uppgiften 
mycket bättre eftersom det är näst intill omöjligt för den explicita roboten att få 
exakt samma position som den första och därför blir det väldigt svårt för robotarna 
att lösa uppgiften då de inte vet hur nära de är, de vet bara om de har rätt eller fel 
position. Slutsatserna som Molina, Matellán och Sommaruga kommer fram till är att 
robotarna med fuzzy communication har lättare att anpassa sig till sin omgivning. 
De har också ett mer stabilt och mjukare beteende. 
Om fuzzy communication tillämpades på de explicita agenterna i detta arbetets 
experiment skulle agenternas positioner inte meddelas med exakta x och y 
koordinater utan positionerna skulle delas upp i olika grupper, till exempel skulle 
avstånd till andra agenter kunna anges som nära, mellan eller långt bort. Det skulle 
användas istället för antalet miljörutor som används nu. På så sätt kan man begränsa 
hur långt bort en annan agent får befinna sig för att det ska vara värt att följa efter 
den. Det skulle få agenterna att bilda mindre grupper istället för en stor vilket skulle 
leda till att trängseln minska och de skulle också bli mer känsliga för sin omgivning. 
 

3.1.2 State Communication 
State communication introducerades av Balch, Arkin och Nitz [8] och kan ses som 
en blandning av implicit och explicit kommunikation. Agenterna är i början 
implicita, de vet inte om varandra och har ingen kommunikation. Agenterna vet 
däremot att det kan finnas andra agenter i dess omgivning och om de stöter ihop med 
en annan agent så känner den igen att det är en agenten och kan dessutom få reda på 
dess tillstånd. Agenterna kan förmedla sitt tillstånd antingen implicit eller explicit. 
Antingen med väldigt enkel kommunikation eller så kan agenterna programmeras att 
tolka andra agenters beteende och på så sätt få reda på deras tillstånd. State 
communication kan förekomma hos vissa djur. Om till exempel ett djur ser att annat 
djur som springer väldigt fort så förstår den att det djurets tillstånd är flykt vilket 
leder till att djuret själv följer efter och börjar fly utan att egentligen veta vad den 
flyr från.  
 
I [7] har Balch och Arkin gjort jämförelser mellan implicit, explicit och state 
kommunikation. De programmerad robotar som testades i tre olika uppgifter, forage, 
consume och graze. Forage betyder söka mat och det är det agenterna gör, de har en 
hembas och därifrån åker de ut i miljön och letar efter object som de tar med sig hem 
till sin bas. Målet är att efterlikna beteende som finns i myrsamhällen. Consume är 
liknande fast istället för att ta med sig objektet hem till basen så konsumerar agenten 
objektet. Agenten lyfter upp objektet och beroende på objektets storlek så väntar 
agenten olika lång tid innan den släpper ner objektet igen och då är objektet 
konsumerat. Den tredje uppgiften är graze som innebär att agenten ska täcka en så 
stor del av miljön som möjligt på samma sätt som självgående dammsugare eller 
gräsklippare gör. Resultaten av experimenten visas i tabell 2. Resultaten visar hur 
stor förbättringen blir när man byter kommunikationsmetod. 
Balch och Arkin använder dock andra benämningar på de olika typerna av 
kommunikation. De kallar implicit kommunikation för no communication och 
explicit kommunikation kallas för goal communication. 
 



21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
”More complex communication strategies offer little or no 
benefit over low-level communication.” 

 
Den slutsatsen drar Balch och Arkin av sina experiment. Skillnaderna i resultat 
mellan state och explicit kommunikation är små. Även att state communication sker 
på en lägre nivå så har den en del av den explicit kommunikation positiva 
egenskaper samtidigt som den kräver mindre av agenterna. State communication kan 
dock vara ganska komplicerad att implementera i vissa fall. Däremot finns det fall 
där agenter inte frivilligt lämnar ifrån sig information, till exempel i ett competitiv 
multiagentsystem, och då är state communication att föredra. 
 
I experimenten kan man även se skillnaderna mellan implicit och explicit 
kommunikation. Explicit kommunikation är klart bättre i forage och consume 
uppgifterna även om implicit har ett bättre resultat i vissa körningar så är explicit i 
genomsnitt bättre. Skillnaderna kommer av att agenterna i de uppgifterna gör en del 
redundant arbete. Däremot så är skillnaderna mindre i graze-uppgiften där agenterna 
ska täcka en så stor yta som möjligt. Agenterna lämnar spår efter sig där de har varit. 
precis som en gräsklippare lämnar nyklipp gräs bakom sig. På så sätt kan en agent se 
var de andra agenterna har varit och undvika redundans.  

Tabell 2. Resultatet av Balch och Arkins experiment 
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3.2 Tillämpning på experimenten 
State communication skulle bli svårt att tillämpa på agenterna i detta arbetets 
experiment eftersom agenterna bara rör sig i en riktning och egentligen bara har ett 
tillstånd. Det skulle vara möjligt att se agentens sidledsförflytning som ett tillstånd 
men det skulle inte fylla någon direkt funktion. Fuzzy communication är däremot 
bättre lämpat för denna typ av experiment. Eftersom experimenten gjorts i en 
mjukvarumiljö så finns det ganska stor frihet att andra i agenternas beteende, därför 
har ett uppföljande experiment genomförts där målet har varit att bygga så effektiva 
agenter som möjligt. 
 

3.2.1 Genomförande 
Eftersom Implicit och explicit kommunikation redan finns implementerad så har de 
använts som grund. Implicit kommunikation används i inledningen av testet 
eftersom resultaten från experimenten visar att implicit kommunikation är mer 
effektiv i början. Agenterna övergår sedan stegvis till explicit kommunikation som 
har uppdaterats med en del fuzzy communication för att begränsar vilka av de andra 
agenterna en agent kan se. Syftet med det är att undvika att agenter förflyttar sig 
långa sträckor i sidled och dra upp kostnaden. Agenterna i detta uppföljande 
experimentet har testas på samma sätt som agenterna i experiment 1 och 2. De körs 
tio gånger med varsin av de tio slumpfilerna som användes tidigare. Trots att 
agenterna bara till viss del använder fuzzy communication kommer ändå ordet fuzzy 
att användas i graferna och tabellerna nedan för att beskriva dessa agenter. 
 
Det har även gjorts ett test med agenter som inte har någon som helst 
kommunikation för att se hur mycket man kan tjäna på att implementera 
kommunikation. Agenterna saknar helt logik och rör sig bara rakt fram utan att ta 
hänsyn till miljön eller andra agenter (det är därför tveksamt om de verkligen kan 
kallas för ”agenter” men för enkelhetens skull så används det begreppet även här). 
Testen med dessa agenter har genomförts på samma sätt som de övriga 
experimenten. 
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3.2.2  Resultat 
Efter att ha testat med olika variabler i olika variationer så gick det tillslut att hitta en 
lösning som var mer effektiv än både den implicita och explicita kommunikationen. 
Det är ingen stor skillnad, en halv procent, men den är uträknad på genomsnittet så 
skillnaden är genomgående för alla tio körningarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av figur 11 kan man utläsa att den effektivitetskrävande start som den explicita 
kommunikationen i experiment 2 hade, finns också med i denna test, den är dock 
förskjuten och något avmattade. Agenterna börjar med implicit kommunikation och 
kan då skaffa sig ett bättre utgångsläge innan de börjar leta efter närmsta agent. 
Fuzzy communication bidrar också till att kurvan blir mer utslätat eftersom 
agenterna bara ser de agenter som finns närmast och behöver inte göra några längre 
förflytningar. 
I diagrammet finns även en kurva för agenterna som helt saknar kommunikation. 
Hos dessa agenter kan man se en nedgången i början som beror på att agenterna inte 
sänker lufttrycket bakom sig innan testen börjar så det tar ett tag innan det låga 
motståndet som agenterna framför lämnar, når fram till agenten. Strax innan mitten 
kan man också se att kurvan vika av uppåt igen, agenterna blir alltså mindre 
effektiva ju längre experimentet pågår. Detta beror på att agenterna fastna snett 
bakom andra agenter och tappar fart. De kan heller inte lägga sig precis bakom 
agenten framför och dra nytta av hela dens sänkta motstånd, därför blir kostnaden 
högre och hastigheten lägre vilket resulterar i en högre effektkonsumtion. 
 
 
 
 
 

Figur 11. Genomsnittliga effektiviteten för alla experiment. 
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Nämnvärt är också att agenterna i detta test lyckades ta sig en längre sträcka på 
samma antal uppdateringar än vad agenterna i både det implicita och explicita 
experimentet gjorde. Hade tid varit med i effektivitetsberäkningen så hade 
skillnaden mellan de olika agenterna varit mer märkbar. Agenterna i experiment 2 
hade i genomsnitt en medelsträcka på 91 miljöpunkter (se tabell 1). Agenterna i 
detta testen (tabell 3) tog sig 94 miljöpunkter framåt på samma antal uppdateringar 
och det utan att ha en högre kostnad. Skillnaden blir strax över 3 % i sträcka vilket 
skulle kunna ha stor betydelse om experimenten hade pågått längre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Resultatet av de 10 körningarna med fuzzy och ingen logik 
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4 Diskussion 

4.1 Experimentens giltighet 
Experimenten testar bara ett begränsat användningsområde för multiagentsystem 
och resultaten är därför svåra att tillämpa på multiagentsystem i allmänhet. 
Experimenten illustrerar dock på ett ganska tydligt sätt några av de skillnader som 
finns mellan de olika kommunikationsmetoderna. Eftersom experimenten körts i 
flera omgångar så kan man konstatera att skillnaderna är genomgående för 
experimenten och inte beroende av tillfälligheter eller slump. Det hade även varit 
möjligt att bättre validera resultaten genom att göra fler experiment med andra 
variabler, till exempel under längre tid och med fler eller färre agenter eller genom 
att göra förändringar i miljön. Då hade fler slutsatser kunnat fastställas och 
tillämpningsområdet blivit större. Detta kan nu istället ses som eventuella målet för 
fortsatt arbete. 
Även utan fler experiment så finns det en del slutsatser som man med ganska stor 
säkerhet kan dra och som kan tillämpas på softbot-system. Om slutsatserna även är 
tillämpbara på robotagenter är svårt att med säkerhet säga men med stöd av de andra 
arbeten som gjorts och som pressenteras i detta arbetet så kan man anta att delar av 
resultaten är tillämpningsbara även på sådana system. Det går däremot inte att säga 
om resultaten är tillämpbara på planerande och beslutsfattande multiagentsystem. 
Inte heller om det går att tillämpa på rena mjukvaruagentsystem. 
 

4.2 Redundans 
Parker visade i sitt arbete att agenter som använder explicit kommunikation är bra på 
att undvika redundans och därför är mängden redundant arbete viktigt för vilken 
kommunikation som ger bäst resultat. I experimenten ovan kan sänkandet av 
vindmotståndet ses som redundant arbete. Agenterna har högre luftmotstånd om de 
är ensamma därför blir det en redundant uppgift för implicita agenter medan 
explicita agenter har en eller ett par agenter som sänker luftmotståndet för alla 
agenterna. Dock kan det kosta mer att motarbeta redundans än att acceptera den 
vilket verka stämma för en del omgångar av experimentet. Men på det totala 
resultatet märks skillnaden i redundant arbete, speciellt när det gäller kostnaden.  
 

4.3  Implementering 
Implicit kommunikation är lättare att implementera än vad explicit är. De explicita 
agenternas algoritm hade mer än dubbelt så mycket kod som de implicita agenterna. 
Dock så har inget extra arbete lagts på optimering av kod men det kan ändå ge en 
uppfattning om hur stor skillnaden är mellan de olika metoderna. Miljön agenterna 
rör sig i kan dock ha stor påverkan på implementeringen. Implicita softbots har 
större krav på sin miljö än vad explicita har och därför kan man tvingas lägga mer 
tid på att utveckla miljön vilket leder till att de implicita agenterna kräver mer arbete 
Detta gäller däremot inte för robotagenter eftersom deras miljö redan existerar. 
Implicita robotagenter är därför lättare att bygga. Det är inte bara tid man sparar in 
utan man kan även spara in på processorkkraft och hårdvara eftersom agenterna inte 
behöver kunna skicka eller ta emot medelanden. 
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4.4 Stabilitet 
De Implicita agenterna visar ett betydligt stabilare beteende i experimenten. De är 
inte lika känsliga för avvikande agenter eftersom de bara påverkas av miljön runt 
omkring dem själva. En dåligt placerad agent har därför ingen negativ inverkan på 
de andra agenterna. Hos de explicita agenterna kan däremot en dåligt placerad agent 
dra med sig alla andra och försämra allas resultat. Det syns också tydligt i graferna 
ovan där de implicita alltid har en jämnare kurva. 
 

4.5  Levande beteende 
Målet med ett multiagentsystem är inte alltid att lösa en uppgift så effektivt som 
möjligt utan det kan finns andra prioriteter. Ett annat syfte med multiagentsystem 
kan vara att försöka återskapa ett beteende från djurvärlden eller ett beteende som 
förekommer hos människor. Målet i ett sådant fall är inte att få en så bra och perfekt 
lösnings som möjligt. Ett exempel på när man har försökt återskapa ett levande 
beteende är Massive [9]. Massive är ett multiagentsystem som är speciellt framtaget 
för filmindustrin. Meningen med systemet är att återskapa gruppbeteende hos 
agenter. Agenterna har ingen direkt kommunikation och är inte medveten om de 
andra agenterna utan de reagerar bara på sin närmaste omgivning. Massive har bland 
annat använts till krigsscenerna i sagan om ringen filmerna. Istället för att animera 
slagen genom att styra varje krigare för sig så programmerade man agenter som såg 
ut som krigare. Agenternas uppgift var att röra sig framåt tills de mötte en 
fiendeagent som den då började slåss med. Målet med Massive är inte att skapa 
effektiva krigare som ska vinna slagen utan målet är att skapa stora krigsscener som 
ser verklighetstrogna ut på film. Massive använder implicit kommunikation för det 
har samma begränsningar som riktig kommunikation vilket gör att agenterna för ett 
mer levande beteende. 
I experimenten ovan kan man se att implicita kommunikationen ger ett mer levande 
resultat. Explicita kommunikationen ledar till att agenterna gruppar ihop sig till ett 
rakt led vilket man sällan ser i naturen. De implicita är däremot mer oordnade och 
utspridda vilket ger ett mer naturligt intryck.  

 

4.6 Alternativa kommunikationsmetoder 
Gemensamt för både implicit och explicit kommunikation är att de är väldigt 
generella och inte anpassade efter specifika situationer. Det kan därför löna sig att 
frångå de typerna och använda något mellanting. Implicit kommunikation är väldigt 
begränsad i sin avsaknad av direkt kommunikation och kan därför vara svår att 
effektivisera. State communication går att implementera hos implicita agenter men 
det blir lätt ganska komplicerat och eftersom implicit kommunikations främsta 
fördel är att den är enkelt att implementera så blir det motsägelsefullt att kombinera 
de två metoderna. State communication lämpar sig bäst i multiagentsystem där man 
vill ha en högre nivå av kommunikation men där det inte finns möjlighet till explicit 
kommunikation. 
Explicit kommunikation är däremot friare och det är därför relativt enkelt att 
effektivisera explicita agenter genom att sätta upp regler för deras kommunikation, 
vilket också bevisades av experimenten.  
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4.7 Tillämpning 
Användandet av multiagentsystem är till stor del teoretisk och inte särskilt vanligt 
förekommande i praktiken. Där de oftast används är inom spelindustrin och i olika 
simuleringar och då är anledningen inte effektivitet utan att man vill återskapa ett 
beteende. En anledning till att problemlösande multiagentsystem inte är vanligare är 
att nätverk och datorer blir allt snabbare och då minskar också kraven på att 
mjukvaran ska vara snabb och effektiv. I ett system med mycket redundans så är det 
lättare att köpa in snabbare hårdvara än att implementera ett multiagentsystem. Hos 
robotagenter däremot så är effektivitet fortfarande en faktor att räkna med eftersom 
robotar rör sig i en verklig miljö och har då fysiska begränsningar. Industrirobotar 
rör sig oftast i en väldigt begränsad miljö och har inga direkta krav på sig att vara 
autonoma och därför är inte multiagentsystem vanligt förekommande hos sådana 
robotar. Multiagentsystem är bättre lämpade för robotar som har större frihet som till 
exempel självgående dammsugare. Dock så är denna typ av robotar inte särskilt 
vanligt förekommande i dagens samhälle men det kommer troligen att öka i takt med 
att utvecklingen går framåt. Multiagentsystem kommer således att ha stor betydelse i 
framtiden och då kommer också kraven på optimering hos agenter att vara viktigare 
och valet av kommunikationsmetod kommer att spela stor roll. 
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5 Slutsats 
Trots att de explicita agenterna har en direktare kommunikation så var de inte alltid 
bäst. I vissa körning av experimenten fick de implicita agenterna ett avsevärt bättre 
resultat. Över lag så måste dock de explicita agenterna anses ha ett visst övertag. De 
fick oftare ett bättre resultat och de explicita agenterna är också relativt lätta att 
förbättra genom att sätta upp regler för kommunikation eller att implementera fuzzy 
communication. Den största fördelen med explicit kommunikation är ändå att den är 
väldigt effektivt på att motverka redundans, något som implicit kommunikation har 
väldigt svart att klara av. 
Även om explicit kommunikation är bättre så är inte implicit helt utan fördelar. 
Implicit kommunikation har sin största fördel i att den är lätt att implementera vilket 
i sin tur leder till att den får färre felkällor. Implicit blir därför stabilare än explicit. 
Den har även ett jämnare beteende som kan vara en fördel i visa lägen. 
Tveklöst är i alla fall att det finns mycket att tjäna på en väl implementerad 
kommunikation. Experimenten som genomfördes i detta arbetet körde bara en 
kortare stund och det blev ändå stora skillnader i resultatet. Har man ett 
multiagentsystem som körs under en längre tid så finns det mycket tid att spara. 
  
Vilken kommunikation man bör använda i sitt multiagentsystem beror på hur 
systemet ser ut, vad som är syftet med det och vad som prioriteras högst. Har man 
ett system med mycket redundans så bör man använda explicit kommunikation med 
någon typ av fuzzy communication. Vill man ha ett snabbt och effektivt system så är 
också då explicit kommunikation att rekommendera. Vill man däremot ha ett enklare 
och stabilare system som inte har några större krav på sig att var effektivt så är 
implicit kommunikation mer lämplig. Även när man har ett system där det finns 
flera olika typer av agenter och agenter tillkommer eller faller bort så är implicit 
kommunikation antagligen det bättre valet eftersom implicita agenter inte anpassar 
sig efter andra agenter utan bara till miljön. 
 
Fortsatt arbete skulle kunna vara att även testa kommunikationen hos planerande och 
beslutsfattande multiagentsystem. Det skulle vara intressant att se om man får 
samma resultat där och om man i så fall kan dra vidare slutsatser om 
kommunikationens egenskaper och betydelse. Det skulle också vara intressant att 
titta närmare på robotagenternas utveckling eftersom det med största sannolikhet är 
där som multiagentsystemens framtid finns. 
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