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Sammanfattning 

Ett simulationsbaserat testningssystem tas fram i samarbete med molntjänsten Coredination för 

att testa deras API (Application Programing Interface) och tjänst. Design och utveckling skedde 

iterativt med en loggbok för informationsinsamling. Arbetet baserade sig i riktlinjer för 

agentbaserad simulering framtagna av Macal & North (2010). Simulationstestningen bestod av 

ett antal agenter som med hjälp utav beteendeträd fattade beslut som liknar de beslut en 

användare av systemet skulle göra. Från detta togs ett antal lärdomar samt en 

systemarkitektursmodell fram för att underlätta utveckling av simulationsbaserad testning i 

andra sammanhang. Dessa lärdomar innefattar att göra en tydlig förstudie, arbeta iterativt med 

projektet, utveckla för modularitet och initialt för kommunikation mellan agenterna, bygg på 

nodernas funktionalitet i efterhand, avsätt gott om tid för design av beteendeträd, utveckla 

endast det absolut enklaste fallet först samt var inte rädd att ändra systemarkitekturen utefter 

agenternas planerade beteenden. 
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1 Inledning 

Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en introduktion till den miljö som projektet lever i. 

Bakgrunden kommer att fokusera på att ge läsaren förståelse för testning, simulering och 

företaget Coredination. Sedan diskuteras problemformuleringen, syftet med uppsatsen, de 

avgränsningar som gjorts och vilka kunskapsintressenter som arbetet inriktar sig mot. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Agentbaserad simulering 

Simulering av beteenden är något som blir allt mer populärt inom datavetenskap. Simuleringar 

används i allt ifrån att förutsäga beteenden i börsmarknaden, modellera transportkedjor och 

köpbeteenden till att förutspå spridningen av epidemier och estimera hotet av biologisk 

krigföring och modellera krigsstyrkor (Macal & North, 2010). Allt detta baseras i att modellera 

människors beteende för att förutspå vad som kan eller kommer att hända. Från detta går det 

sedan att vidta åtgärder för att förbättra eller förebygga. 

  

Agentbaserad simulering är en gren av simulering där individuella agenter används för att 

simulera en helhet. Varje agent har ett eget beteende, och representerar ofta en individ i ett mer 

komplext system. Till exempel om en luftstrid ska simuleras kan vi göra varje pilot till en agent 

med vissa beteenden. Dessa beteenden kan till exempel vara: Om jag är för nära marken så åk 

uppåt, Om jag ser en fiende så skjut. Om jag ser en annan pilot bli beskjuten så hjälp. (Ögren 

et al. 2009) Om flera av dessa agenter placeras i en gemensam miljö där de kan interagera med 

varandra bildar de tillsammans en simulation som kan bli komplex. 

 

1.1.2 Testning och Testbaserad utveckling 

Inom mjukvaruutveckling använder sig många utav så kallade integrationstester, 

regressionstester och testdriven utveckling. Detta innebär att tester skrivs i förebyggande syfte 

för att undvika problem i framtiden. Om testerna går att köra utan några problem går det att till 

en viss grad garantera att koden är funktionsduglig. Tester som skrivs lever kvar och körs på 

nytt när ny kod tillkommer för att se till att gammal funktionalitet inte bryts. Dessa tester skrivs 

ofta utav utvecklaren själv eller en avdelning som specialiserar sig på testning. (MSDN, 2017) 

  

De flesta mjukvarusystem hamnar till slut i händerna på en användare oavsett om det är en 

applikation i mobilen, ett affärssystem eller någon annan typ av system. Simulering kan som 

tidigare nämnt användas för att förutse mänskligt beteende. Utifrån detta borde det gå att 

simulera en användare till ett system för att förutse hur systemet kommer att användas. Om 

detta sedan kopplas till idéen att inom utveckling skriva tester för att förebygga problem skulle 
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simulering kunna användas till att förutse och förebygga problem i nyutvecklad kod. Ett sådant 

system kommer hädanefter refereras till som simulationsbaserad testning. 

  

1.1.3 Coredination - Molntjänst för Arbetsorder 

Coredination är en molntjänst för mobil arbetsorder, tidrapportering, planering och samordning. 

Tjänsten riktar sig bland annat till kunder inom transportnäringen och utgör där ett 

informationsbärande systemstöd för affärsprocessen “från order till faktura”. Fokus ligger 

främst på den operativa delen av processen. Coredination använder Integration testning, 

regression testning och testdriven utveckling i den kapacitet som nämns ovan där varje 

utvecklare har som ansvar att själva skriva tester i koden. 

  

Coredination har ett utförligt API som en webbapplikation samt en mobilapplikation använder 

för att kommunicera med tjänsten. Ett API är enligt nationalencyklopedin (2017) en “(...) 

specifikation av hur viss programvara kan användas av annan programvara.” En förare i ett 

åkeri kan till exempel med hjälp av en applikation se vilka jobb som ska utföras, vad som ska 

levereras vart och när. En beställare kan använda tjänsten för att lägga en beställning eller ändra 

något på en befintlig beställning vilket föraren sedan kan se direkt i applikationen.  

  

1.2 Problemformulering 

Coredination har identifierat ett problem där tester inte alltid skrivs av utvecklarna på grund av 

tidsbrist eller att det blir för komplext att testa allt. Utöver detta är det inte garanterat att 

utvecklarna skriver tester som täcker in den variation i data som användare kan tänkas generera. 

Det är i nuläget inte rimligt att anställa personal endast för testning. Simulationsbaserad testning 

skulle ge Coredination ett mer utförligt test som utgår ifrån hur användarna använder systemet 

istället för hur utvecklarna antar att systemet används. 

  

Målet med det simulationsbaserade testningssystemet är, enligt Coredinations krav, att på ett 

tillgängligt, välstrukturerat och förutsägbart sätt driva systemet med information för följande 

ändamål: 

• Holistiskt systemtest - i testningen få med så mycket som möjligt av såväl 

informationsmodellen och processmodellen samt tekniska komponenter på ett sätt som 

liknar verkligt användande. 

• Analys - fylla informationsbehov för design, utveckling och utvärdering av framtida 

funktioner för dataanalys ur ett systemperspektiv.  

  

Om så mycket som möjligt av informationsmodellen och processmodellen tas med i de 

simulationsbaserade testerna behövs dessa inte tas med i integrationstester, skrivna av 

utvecklare. Den data som genereras av den simulationsbaserade testningen kan användas för att 

utveckla nya saker som till exempel ett nytt gränssnitt som sammanställer körsträcka för en 

förare. Data från simuleringen kan sedan föras in i gränssnittet och då denna data liknar riktiga 

användargenererade data kan potentiella problem med det nya gränssnittet upptäckas innan det 

sätts i produktion. 
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1.3 Syfte och Forskningsfrågor 

Resultatet av detta Design and Creation-arbete kommer att vara ett fungerande 

simulationsbaserat testningssystem, samt kunskapen insamlad från designen och utvecklingen 

av ett sådant system. En del av syftet blir alltså att skapa ett automatiserat system där agenterna 

(de simulerade användarna) kan agera utan extern manipulation. Agenterna ska även kunna 

köras konstant utan avbrott om de inte stoppas av testägaren. Agenterna pratar med 

Coredinations system som om de vore användare. Från systemets perspektiv kan det alltså lika 

gärna vara en förare med en applikation som utför sitt jobb. Det simulationsbaserade 

testningssystemet kommer agera som ett mer komplext integrations och regressionstest. 

  

Mer konkret kommer dessa frågor besvarats: 

• Hur kan systemarkitekturen för ett simulationsbaserat testningssystem utformas för att 

ge god kontroll över testningen och de simulerade agenterna? 

• Vilka problem kan uppstå vid utformningen av ett simulationsbaserat testningssystem? 

  

Syftet är att ta fram följande kunskapsprodukter: 

• En IT-artefakt (av formen instansiering, ett proof of concept) till Coredination AB som 

uppfyller de krav som tillhandahållits av Coredination. 

• En modell över systemets arkitektur som ämnar att förklara hur systemet faktiskt 

fungerar och underlätta i utvecklandet av liknande simuleringssystem. 

• En analys av problem som uppstått vid designen och utvecklingen av systemet. Även 

en generaliserad analys av denna typ av system för att hjälpa andra intressenter som vill 

utveckla liknande system. 

  

IT-artefakten avser att simulera ett fiktivt åkeri genom att via agentbaserad simulering imitera 

det sätt användare i ett åkeri beter sig när de använder sig utav Coredinations applikation. Den 

kommer därför att bestå av fyra olika låtsasanvändare dvs. simulerade agenter som tillsammans 

representerar hela processkedjan från beställning till faktura. De fyra agenterna blir en 

beställaragent (lägger beställningar), arbetsledaragent (bestämmer vilka beställningar föraren 

ska utföra), föraragent (utför beställningarna) samt ekonomiansvarigagent (sammanställer och 

skickar en faktura). 

1.4 Avgränsningar 

Tidsramarna för arbetet ger inte tid till att undersöka effekterna simulationsbaserad testning har 

över lång tid på Coredinations utvecklingsprocess. Detta innebär att det inte kommer redogöras 

om mängden buggar som tar sig ut till användare minskat på grund av simulationsbaserad 

testning, eller ifall den data som kan genereras kommit till nytta i utveckling av ny 

funktionalitet. Testet har inte heller innefattat hela Coredinations system då detta är för stort, 

utan avgränsningen lades vid den tidigare nämnda processkedjan. Coredination kan i ett senare 

skede välja att utveckla vidare så att hela deras system testas. 

  

De källor som har valts till uppsatsen är utvalda efter relevans till ämnet, där de som varit extra 

intressanta för uppsatsen var de som kretsade kring agentbaserad simulering. 
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1.5 Kunskapsintressenter 

Organisationer som sysslar med testdriven utveckling men som upplever testerna som 

resurskrävande och bristfälliga kan ha ett intresse för simulationsbaserad testning. Även 

organisationer där mjukvaran är för komplex för att skriva effektiva regressions och 

integrationstester kan simulationsbaserad testning vara utav intresse. Den primära intressenten 

är dock Coredination som är uppdragsgivaren för artefakten. Själva kunskapen som kommer gå 

att utläsa ur uppsatsen är däremot generaliserad så att även andra ska kunna ta del av den. 
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2 Forskningsansats och Metod 

  

2.1 Metodval 

Då målet med projektet kretsar kring den IT artefakt som har skapats kommer strategin vara 

Design and Creation. Denna metod kretsar kring att skapa en artefakt, ofta inom IT. Artefakter 

är det som blivit resultatet av uppsatsen. Enligt Briony J Oates (2012) lämpar sig Design and 

Creation när till exempel ett system ska utvecklas med kravet att någon form av akademisk 

kunskap även genereras i samband med utvecklingen. Resultatet av en sådan process blir en 

artefakt av typerna konstruktion, modell, metod och instansiering.  

  

I just detta fall kommer resultatet att bli en form av instansiering. Instansiering är enligt Oates 

(2012) “Ett fungerande system som demonstrerar att konstruktioner, modeller, idéer, genres 

eller teorier går att implementera i ett datorbaserat system”. Målet har alltså varit att ta fram en 

fungerande prototyp som kan användas som exempel. 

  

Utöver den instansierade artefakten har en modell av den systemarkitektur som använts i 

artefakten tagits fram. Denna modell avser att vara en guide över de olika delarna som kan 

finnas i ett simulationsbaserat testningssystem och förklarar hur de är kopplade till varandra. 

2.2 Forskningsprocess 

Design and Creation är enligt Oates (2012) uppbyggt utav fem faser: Medvetenhet, Förslag, 

Utveckling, Utvärdering och Slutsats. Dessa faser är delar av en iterativ process för att lösa de 

problem som tagits upp i problembeskrivningen. Uppsatsens arbete följer även dessa fem faser 

i den ordning de nämnts. 

2.2.1 Medvetenhet 

Identifiera de problem som ska lösas (Oates, 2012). I och med denna planering är det 

huvudsakliga problemet redan identifierat, dvs. bristande testning. Detta betyder så klart inte 

att denna del av fasen inte har ett värde, då det fortfarande är viktigt att vara uppmärksam ifall 

något i kraven skulle ändras under projektets gång. Problem innebär även designproblem i 

utvecklingsarbetet som måste lösas. Dessa problem identifieras utefter arbetets gång. 

  

Planen för medvetenhetsfasen såg ut som sådan att en dialog förts mellan ansvarige på 

Coredination och författarna för att se vilka problem som fanns. Detta skedde genom möten, 

telefonsamtal samt mailkonversationer. 
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2.2.2 Förslag 

Förslag på lösningar för att lösa problemen som identifierats i medvetenhetsfasen (Oates, 2012). 

Även här fanns en lösning redan presenterad, då utvecklingen av simulationsbaserad testning 

är den föreslagna lösningen. Exakt hur denna lösning skulle utvecklas var däremot inte 

definierat och var anledningen till att suggestion-fasen fortfarande var relevant.  

  

Förslagsfasen och medvetenhetsfasen kom att ske tillsammans då även denna fas består av 

kommunikation med Coredination för att se vilka lösningar som är möjliga, vilka som inte är 

möjliga och varför. 

  

2.2.3 Utveckling 

Utvecklingsfasen är den fas då artefakten utvecklas. (Oates, 2012). I detta fall handlar det om 

att ta de lösningsförslag som tagits fram och implementera dem genom att programmera ett 

system. Utvecklingen skedde iterativt tillsammans med de två tidigare faserna. För att senare 

kunna analysera och utvärdera utvecklingen skrevs en loggbok vid varje utvecklingstillfälle 

vilket kommer tas upp i metodik för dataanalys. 

All kod som skrevs synkades via ett versionshanteringsverktyg vilket gav en historik över alla 

tillägg som skett. Det tillät också arbetet att ske parallellt på olika delar av systemet. Detta 

innebar att två olika lösningsförslag för två olika problem kunde implementeras parallellt vilket 

vidare gav stöd för behovet av att jobba iterativt. 

  

2.2.4 Utvärdering 

Utvärdering av artefakten görs för att avgöra dess värde samt för att se om den uppnått 

förväntningarna (Oates, 2012). Detta skedde genom ett möte veckovis internt, samt en öppen 

dialog med Coredination för att under projektets gång kontinuerligt utvärdera artefakten. 

  

När arbetet slutförts skedde en sista utvärdering av systemarkitektursmodellen samt 

implementationen. Hur denna utvärdering gick till kommer tas upp i 2.6: metodik för 

utvärdering. 

  

2.2.5 Slutsats 

Sammanfattning av resultatet, där den kunskap som samlats in samt oväntade resultat bildar en 

slutsats om lärdomar av arbetet (Oates, 2012). Detta är den slutgiltiga fasen i arbetet och är inte 

iterativ som de tidigare faserna. Här sammanställdes data som samlats in och sedan 

analyserades den vilket producerade en beskrivning av hur arbetet gick tillväga, varför beslut 

fattades på ett eller annat sätt, om något gick fel och varför det gick fel samt förslag på hur 

dessa fel skulle kunna undvikas i framtiden. 

  

Ordningen på faserna varierade under arbetets gång. Till exempel kunde arbetet behöva gå från 

utvecklingsfasen tillbaka tills förslagsfasen för att ett förslag visade sig vara svårare än tänkt 

att utveckla. 
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2.2.6 Utvecklingsmetod 

För att utveckla systemet valdes systemutvecklingsmetoden Extreme Programing (XP). XP 

kräver en väldigt god och konstant kontakt med kunden (Beck, 1999) vilket är en förutsättning 

som detta arbete uppfyllde. XP gav förmågan att testa vad som fungerade och snabbt ändra efter 

behov. Då arbetet endast hade två utvecklare var en lättviktig metod ingen svårighet då ingen 

stor grupp behövde koordineras. 

  

För att underlätta utvecklingen ytterligare och för att bättre använda Extreme Programing 

följdes modellen som visas i Figur 1. 

 

 
Figur 1 - En modell som visar de olika stegen i Extreme Programing tydligt. 

Andrew Powell-Morse. 2017 (https://airbrake.io/blog/sdlc/extreme-programming) 

  

Figur 1 förklarar tydligt hur XP’s olika faser fungerar och visualiserar hur arbetet har delats 

upp i sprints. För att förtydliga är en sprint en utsatt tid som bestämts för olika moment. I 

projektet har utveckling skett i en sprint per vecka med dagliga möten för att gå igenom 

utvecklingens status. Detta blev alltså arbetets iterationsplan enligt modellen i figur 1. 

  

Enligt Figur 1 utförs varje fas i en speciell ordning. Varje fas leder alltid till fasen som 

kommer efter förutom den sista fasen code (programmering). Denna fast kan leda till vilken 

annan fas som helst. Detta då det vid programmering ofta uppdagas saker som behövs 

behandlas i någon av de tidigare faserna. 
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2.3 Forskningsparadigm 

Enligt interpretativismen kan arbetets dataanalys stärkas i det Oates (2012) nämner om intern 

validitet. Eftersom som det enligt paradigmen går att anta att det finns många aspekter som kan 

påverka resultatet av arbetet finns det inget totalt objektivt resultat att eftersträva. Detta 

resonemang ger oss frihet att lyfta fram och förmedla ett resultat utifrån den kunskap som 

inhämtats. 

  

Interpretativismen tar även upp många viktiga kriterier för att hjälpa oss granska resultatet av 

arbetet. Några av dessa som Oates (2012) nämner är pålitlighet, 

bekräftelsebarhet, tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Alla dessa är relevanta för att 

mäta kvaliteten på arbetet. Dessa överensstämmer tämligen väl med det som nämns i 1.3 där 

det diskuterades om målen med arbetet vilket var att ge Coredination en väl fungerande lösning 

på de problem som beskrevs i 1.2. För att visa tydligt hur interpretativismen appliceras på 

arbetet beskrivs detta nedan: 

  

• Pålitlighet - Arbetet som genomförs kunde inte genomföras helt objektivt då detta är 

svårt med den valda forskningsstrategin. Detta ger läsaren en chans att tänka extra på 

de motiv som funnits bakom arbetet och få en egen bild. Arbetet har dock strävat efter 

största möjliga objektivitet. Alla beslut stöds därför upp av argument, som visar varför 

dessa beslut har tagits. 

• Bekräftelsebarhet - Arbetet ger läsaren en tydlig källhänvisning och tillgång till 

loggböckerna kan tillhandahållas om detta ombeds av läsaren. Detta ger läsaren en 

rättvis chans att döma värdet av arbetet och bekräfta de slutsatser som presenterats. 

• Tillförlitlighet - Eftersom att arbetet dokumenteras helt kommer detta kriterium kunna 

upprätthållas. Som Oates (2012) nämner så ämnar detta kriterium se om läsaren kan 

genomföra en så kallad verifieringskedja och det är skribenternas åsikt att detta kommer 

kunna genomföras med den loggbok och stödjande källor som presenteras i detta arbete. 

Loggböckerna finns till för att kunna ge en inblick i hela designen och utvecklingen 

istället för att enbart visa information från arbetets slut. 

• Trovärdighet - Strategin för att uppfylla detta kriterium var att hela tiden föra en stark 

dialog med Coredination för att se om projektet är på väg i rätt riktning då om deras mål 

uppfylls kommer artefakten att bli bättre i slutändan och inge mer trovärdighet i 

resultatet. 

• Överförbarhet - Även om projektet önskar uppfylla det uppdrag Coredination 

tillhandahållit var poängen med uppsatsen att ge en generaliserbar lösning som går att 

användas av andra i testningen av helt andra (men någorlunda liknande) system. 

Resultatet presenteras därför på ett sådant vis att det går att appliceras mer generellt. 
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2.4 Datainsamlingsmetodik 

2.4.1 Loggbok och Dokument 

Dokument var en av informationskällorna för arbetet. Design and Creation bygger mycket på 

det som forskarna lär sig och observerar under projektets gång, men också kunskap om testning 

och simulering som ligger som grund för själva designen av artefakten. Uppsatsen använde sig 

av två olika dokumenttyper som Oates (2012) tar upp: Forskargenererade dokument och redan 

skrivna dokument som funnits tillgängliga att läsa. 

  

Forskargenererade dokument beskriver hur ett dokument som genereras kan vara en produkt av 

enbart den lärdom som utvunnits av projektet, för projektet (Oates, 2012). Mycket av 

informationen som tagits fram gick att skriva ihop i projektets loggbok. Varför denna metod 

var av relevans var att den belyser det faktum att loggboken skapas specifikt för projektet och 

medför en bra illustration över den kunskap som skapas. Med loggboken som underlag kan 

även själva designprocessen undersökas bättre och utvärderas på ett mer konkret sätt.  

  

Det var viktigt att ge loggboken en förutbestämd struktur. Detta styrks i hur resultatet kommer 

att evalueras med loggboken som stöd. Loggboken fylldes vid de flesta utvecklingstillfällena 

av ett detaljerat inlägg innehållande tid, arbetsmoment, avvikelser, problem och en summering 

av arbetstillfället.  

  

Loggbokens struktur grundar sig i Design Rationale. Design Rationale bygger på att beskriva 

anledningarna bakom ett designbeslut, anledningarna till beslutet, andra alternativ som lagts 

fram och de olika för och nackdelarna samt redogöra för den diskussion som skedde vid 

beslutet. (Lee, 1997) Bakgrundsupptagning (Rationale Capture) är ett koncept om hur 

informationen samlats in vilket i detta fall skedde i form av en loggbok. Loggboken stämmer 

in på metoden rekonstruktion (Reconstruction), vilket låter rationaliseringar loggas och senare 

struktureras. 

  

En annan viktig form av dokument för utvecklingen av själva artefakten var den kodbas som 

tillhandahållits av Coredination, dvs. källkoden till deras system som skulle testas. Denna 

information föreföll mest naturligt som en del av de dokument som behövs för att utforma en 

bra plan för själva uppstarten av projektet. Det skulle varit svårt att utveckla simulationsbaserad 

testning till ett system där tillgång till källkoden saknades då det skulle ge mindre insikt i vad 

som faktiskt testas. 
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2.4.2 Loggbokens struktur 

Loggboken strukturerades med hjälp av tabeller. Tabellerna innehöll vem det är som har gjort 

loggen, tid för moment, momentet och anmärkningar. Följande är ett exempel av hur ett tillfälle 

loggats: 

  

  

  

Nyckelord: Behaviour tree beteende implementation Python 

  

Tid Initialer Beskriv moment Anmärkningar 

18.00-

22.00 

JB Undersökning av vilka lösningar 

på 

beteendealgoritmer/beteendeträd 

som finns implementerat i Python. 

Det verkar inte finnas några 

beteendeträdsimplementationer som 

fortfarande har aktiv utveckling, 

utan de flesta verkar ha dött för 2–3 

år sedan. Detta ledde till att jag fick 

reparera den implementation vi 

antagligen kommer köra på. 

Figur 2 - En exempelloggbok 

2.4.3 Förstudie 

Utöver dokument och loggbok gjordes en förstudie. Denna förstudie hade som syfte att 

identifiera de agenter som skulle skapas och vilka beteenden hos dessa agenter som skulle 

modelleras. Exakt vilka agenter som skulle skapas var egentligen redan bestämt från 

Coredinations sida, men vad dessa innebar var inte definierat. Vidare ämnade förstudien att ta 

reda på vilka kodbibliotek och ramverk som kunde tänkas användas, samt om det fanns några 

riktlinjer för Agentbaserad Simulering. Förstudien bidrog till både teorin och empirin, där 

riktlinjer blev en del av teorin och resterande empirin. Förstudien ledde även till en preliminär 

modell för systemarkitekturen som senare iterativt förändrats utefter arbetets gång. 

2.5 Metodik för dataanalys 

  

Analysen skedde genom en utvärdering av projektdagboken samt den slutgiltiga artefakten. 

Kunskapen som tagits fram kom sedan att illustreras på ett lämpligt sätt för att kunna hjälpa 

andra läsare av uppsatsen utveckla liknande simulationsbaserade testningssystem. Den 

genererade kunskapen beskrivs i löpande text samt tabeller. En kvalitativ dataanalys har valts 

som grund för detta projekt då denna metod bäst passar frågeställningen. Arbetet är kvalitativt 
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då resultatet ger en djupare förståelse för en artefakt vilket ligger i linje med vad Oates (2012) 

diskuterar som argument för ett kvalitativt arbete. 

  

Kodifikationen av loggboken har designats efter Oates (2012) guide för att utvärdera 

dokumentbaserad information och utgår först utifrån nyckelord, sprints och tid för varje sprint. 

En sprint är en kortare tidsperiod där fokuserat arbete sker på förutbestämda funktioner. På så 

vis kunde vettig information produceras från att se vilka nyckelord som är mest återkommande 

och granska de anmärkningar som var associerade med dem. Granskningen av sprints gav även 

mycket information som gick att använda i analysen för hur tidsplaneringen av denna typ av 

projekt bör utformas. 

  

2.6 Metodik för utvärdering 

Inom Design and Creation är utvärdering en viktig del för att veta om artefakten har något 

faktiskt värde och vad värdet är. Det är därför viktigt med en väl utformad evalueringsmetodik. 

Evalueringsmetodiken varierar beroende på vad som ska utvärderas. Venable et al. (2012) 

föreslår olika former av utvärderingar och vilken metod som skall användas beroende på vad 

som ska utvärderas och i vilken kontext. Detta arbete kommer utvärderas efter att artefakten 

och systemarkitektursmodellen är framtagen men innan artefakten sätts i drift. 

  

Kravbaserad utvärdering (Criteria-based Evaluation) är den metod som valts, då det varken 

finns något att matematiskt bevisa och det inte är rimligt att simulera en simulering och en exakt 

kravställning har tagits fram tillsammans med Coredination. Viktigt när kravbaserad 

utvärdering används är att notera att, enligt Venable et al (2012), har denna metod och liknande 

metoder högre risk för så kallade falsk positiv. Detta undviks med väl utformade krav. 

Kravbaserad utvärdering innebär att artefakten utvärderas utifrån ett par i förväg framtagna 

krav. Kraven ska beskriva vad artefakten måste kunna uppnå. 

  

Kraven för arbetets kravbaserade utvärdering listas och förklaras nedan. Dessa är framtagna 

tillsammans med Coredination vid ett tidigt möte, men är avsedda att vara generellt applicerbara 

på simulationsbaserad testning. 

  

1. Simulationen ska bestå av ett antal självständiga Agenter. 

2. Agenter ska gå att plockas ur och sättas in i simulationen utan att påverka 

funktionaliteten hos de andra agenterna. 

3. Simulationen ska logga fel som potentiellt uppstår 

4. Medan simulationen körs ska agenternas parametrar kunna ändras för att påverka deras 

beteenden. 

5. Generera data som liknar riktiga kunddata och som berättar en historia (“En bil ska 

leverera, men blir försenad. Vad händer?”) 

  

Det första kravet innebär att simulationen ska bestå av mer än en agent, och dessa agenter ska 

kunna agera helt utan hjälp från en användare. Det andra kravet hänger ihop med detta första 

och innebär att simulationen ska fortsätta även om en agent tas bort. Det ska alltså inte krascha 

eller uppstå andra fel. Det ska gå att ersätta en agent med en människa utan att bryta 

simuleringen. Till exempel ska det gå att ersätta en beställare i det fiktiva åkeriet och manuellt 

lägga in egna beställningar och då ska agenten som agerar förare fortfarande utföra sina 
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uppgifter som vanligt. Det tredje kravet är vad som ska göra simulationen till ett test. Alla fel 

och undantag (kraschar, oväntade resultat, långa svarstider) ska loggas så att användare senare 

ska kunna granska dessa loggar för att upptäcka fel i det system som testas. 

 

Det fjärde kravet som hänvisar till att ändra en agents parametrar innebär att varje agent har ett 

antal parametrar som styr beteendet. Till exempel: En föraragenten kan inte ta rast förens minst 

fem timmars arbete har utförts. Fem timmar skulle i detta fall kunna vara en parameter som kan 

ändras. Att generera data som liknar kunddata och berätta en historia innebär att när den data 

som genererats i det testade systemet granskas ska det se ut som att ett åkeri har jobbat och 

använt systemet. Ändring av parametrar kan då leda till ändringar i historien som visas av data. 

Ändras en parameter som gör föraren försenad, ska det i systemet synas att föraren var försenad 

till jobbet. Både själva instansieringen och systemarkitektursmodellen kan utvärderas med 

dessa krav. 
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3 Teori 

3.1 Begrepp 

3.1.1 Testning, Regressionstester och Integrationstester 

Testning ämnar redogöra för kvaliteten på ett utvalt system samt även hitta buggar (Kaner 

2006). Ett integrationstest definieras som en samling av olika komponenter i ett större system 

som testas tillsammans och mot varandra för att upptäcka eventuella fel som är direkt relaterade 

till integrationen av dessa komponenter (MSDN, 2017). 

  

Regressionstester är tester som ser till att modifieringar i implementationen av ett program inte 

negativt påverkar funktionalitet som fungerade tidigare. Regressionstester kan vara så enkelt 

som att köra integrationstesterna för tidigare implementationer igen. (MSDN, 2017) 

3.1.2 Autonoma Agenter 

En autonom agent agerar utifrån en ägares instruktioner. Detta gör den dock med en grad av 

självständighet och behöver inte ägaren för att genomföra alla dess uppgifter. Det är viktigt att 

tydligt definiera agents mål för att den ska kunna genomföra sina uppgifter på ett effektivt sätt 

(Macal & North, 2010) 

  

C.M Macal och Michael John North (2006) lyfter fram ett bra resonemang för vad som kan 

definieras som en agent och hur de bör modelleras. De argumenterar för att det finns många 

olika uppfattningar om vad en agent kan vara. De lyfter dock fram några karakteristiska drag 

som kan hjälpa till att identifiera vad en agent är: 

• En agent är en diskret individ som har ett beteende och vissa egenskaper 

• En agent har en förutbestämd miljö den existerar i och den interagerar med andra 

agenter 

• En agent kan ha ett mål den strävar efter att uppnå 

• En agent är självständig och kan agera utan andra agenter 

• En agent är flexibel och har olika parametrar som kan förändra dess beteende 

  

(C.M Macal & Michael John North. 2006).  

3.1.3 Agentbaserad Simulering 

Agentbaserad simulering (eller Agentbaserad modellering) är enligt Macal & North (2006) en 

modell eller simulation som använder sig utav ett flertal agenter för att simulera/modellera ett 

mer komplext beteende. Varje agent kan i sig vara relativt enkel, men bildar genom en 

interaktion med andra agenter en helhet som är mer komplex. I Agentbaserad modellering 

modelleras agenterna separat och placeras sedan i samma miljö. Beteenden kan framkomma 

som inte var explicit programmerade utan uppkommer från den interaktion som sker. En typisk 

agentbaserad simulering består enligt Macal & North (2010) av en uppsättning agenter samt 

agenternas attribut och beteenden. Detta kan bestå av beteendeträd eller andra former 

beteendemodelleringar. Vidare finns agentrelationer och andra metoder för samverkan. Detta 
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definierar hur och med vem agenterna samverkar. Tredje delen är agenternas miljö, den 

omgivning agenterna agerar i och tar in information ifrån. Om en agent är en fotbollsspelare är 

spelplanen dess miljö. 

  

Totalförsvarets forskningsinstitut använder sig av agenter för att simulera fientliga stridspiloter. 

Detta gör de för att kunna ge deras piloter förberedelse och träning inför faktisk strid. Detta 

beskrivs i den offentliga handlingen Syntetiska aktörer för pilotträning: Preliminär design 

(2009). Artikeln diskuterar ingående hur de har valt att modellera agenter och diskuterar även 

hur den underliggande beteendeträdsstrukturen ser ut (Ögren et al. 2009).  

3.1.4 Beteendeträd 

Inledningsvis när beteendeträd ska diskuteras är det viktigt att förstå dess fundamentala 

struktur. Ett beteendeträd består av ett antal noder. En nod är en del av trädet som beskriver den 

funktionalitet som den noden representerar. Ett beteendeträd har alltid en rotnod som agerar 

som startpunkt för all funktionalitet trädet kan implementera. Vidare kan det finnas barn till en 

nod och nodens barn kan även ha egna barn. En barnnod är alltså en nod som har minst en nod 

över sig i trädet. En nod som benämns som löv är en nod som inte kan ha några barn. (Barrera 

et al. 2015) 

  

Beteendeträd är en form av modelleringsspråk som använder sig av en trädstruktur. Beslut fattas 

genom att iterera igenom trädet och exekvera olika noder. Resultatet av dessa noder bestämmer 

vilken nod som ska exekveras härnäst. Det finns olika typer av noder i ett träd, där vissa 

påverkar vilken nod som är den nästkommande noden och andra definierar något som ska 

utföras. De vanligaste noderna är sequence (sekvens), selector (val), action (utförande) och 

condition (villkor). Sekvens- och val-noder styr beroende på resultatet som deras barn-noder 

returnerar. Utförande och villkor är löv-noder och har därför inga barn. Villkor- och val-noder 

kan ha andra sekvens- och val-noder som barn men allt måste till slut hamna i en lövnod. 

(Barrera et al. 2015 s.145–147) 

  

Sekvens-noder är motsvarande ett logiskt “och”. Dessa returnerar sant om alla barn är sanna. 

Barnen körs i sekvens där barnet längst till vänster körs först, sedan nästa och nästa efter det 

tills alla barnen körts. Om något av barnen returnerar falskt avbryts sekvensen och falskt 

returneras till föräldern. Val-noder (även kallad prioritets-noder) motsvarar ett logiskt “eller”. 

Det räcker att ett enda barn returnerar sant för att noden själv ska returnera sant. Barnen körs i 

ordning från vänster till höger och om ett barn returnerar falskt till sin förälder fortsätter 

iterationen till nästa nod fram tills att någon returnerar sant eller alla har körts. Om sant 

returneras av ett barn, returnerar val-noden sant och avbryter. (Barrera et al. 2015 s. 145) 

  

Utförande- och villkornoder är väldigt lika. De kallar någon funktion och returnerar sedan 

resultatet. Utförande-noder är något som görs, ett utförande. Villkor-noder är en check eller 

koll som ser att en status eller något krav uppfylls. Till exempel går det att kolla om en agent i 

ett spel ser en fiende (Villkor), så ska den sikta (Utförande) och sedan skjuta (Utförande). Alla 

dessa noder tillsammans bildar träd som beroende på vissa villkor exekverar olika utföranden. 

(Barrera et al. 2015 s 148–149) 
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Figur 3 - Beteendeträd från programmet behavior3 Om ingen lövnod returnerar sant kommer de köras denna 

ordningen från vänster till höger: Selector Action Selector Sequence Condition Action Action Sequence 

  

Svenska Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har valt att använda sig av beteendeträd för 

att modellera stridspiloter i deras simulationer som de använder för att träna piloter. I memot 

Syntetiska aktörer för pilotträning: Preliminär design (Ögren et al. 2009) nämns dock ett 

alternativ till beteendeträd: Hierarchical Finite State Machine (HFSM). Dessa bygger på olika 

tillstånd och kopplingar mellan dessa, vilket bildar ett slags nät av beteenden och övergångar 

mellan beteenden. Dessa blir dock väldigt komplexa att utöka, då en mängd nya kopplingar 

måste läggas till för varje nytt beteende. Därför använder FOI hellre beteendeträd för sina 

agenter. 
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3.2 Ramverk för Agentbaserad Simulering 

3.2.1 Utformning av Agenter 

Enligt Silva V.M.D et al. (2011, s.251) finns det inte någon formell, standardiserad metod för 

utvecklandet av agenter men de presenterar fem generella steg för att identifiera agenter, deras 

metoder, interaktioner och miljö: 

1. Agenter: Identifiera typer av agenter och andra föremål 

(klasser) tillsammans med deras attribut. 

2.  Miljö: Definiera miljön agenterna kommer att leva i och 

interagera med. 

3. Agentmetoder: Ange de metoder genom vilka agentens attribut 

uppdateras som svar på antingen agent mot agent interaktioner 

eller agent-miljöintegrationer. 

4. Agentinteraktioner: Definiera de metoder som styr vilka 

agenter som interagerar, när de interagerar och hur de interagerar 

under simuleringen. 

5. Implementation: Implementera agentmodellen i mjukvara. 

 (Silva V.M.D et al. 2011, översatt) 

  

Macal & North (2010) ger en mer detaljerad förklaring på hur just agenter ska utformas, och 

förklarar detta i formen av sju frågor som ska besvaras i utvecklingen. Dessa frågor är följande 

1. Vilka specifika problem ska modellen lösa? Vilka frågor ska den besvara? Vad för värde 

ger en agentbaserad modell till skillnad från andra modeller? 

2. Vad i modellen ska agenterna vara? Vilka fattar beslut i systemet och vilka entiteter har 

beteenden? Vad för data på agenterna är beskrivande och ändras inte och vilken data 

förändras under simulationens gång? 

3. Vad är agenternas miljö? Hur interagerar agenterna i denna miljö? Är det viktigt att se 

över hur de rör sig? 

4. Vilka beteenden är intressanta? Vilka beslut fattar agenterna? Vilka beteenden används? 

Vad utför agenten? 

5. Hur interagerar agenterna med varandra? Hur interagerar de med miljön? 

6. Varifrån kan vi (modelleraren) få tag på data gällande beteendet på agenterna? 

7. Hur validerar du modellen och agenternas beteenden? Dvs. Hur ser du till att de faktiskt 

beter sig som det du vill modellera? 

  

Macal & North (2010) anser att det är viktigt att dessa frågor besvaras när en agentbaserad 

modell tas fram. Utöver detta anser Macal & North (2010) att ett så kallad botten-upp-

tillvägagångssätt verkar mest effektivt och att arbetet ska vara iterativt. De anser inte att något 

speciellt programmeringsspråk är att föredra utan att det ska gå att implementera i vilket språk 

som helst.  
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3.2.2 Utformning av Agentbaserad Simulering 

Vidare diskuterar Macal & North (2010) vikten med att dela upp simulationen i specifika 

tjänster: “(...)projektspecifikationstjänster, agentspecifikationstjänster, indataspecifikationer 

och lagringstjänster, modellexekveringstjänster, resultatlagrings och analystjänster(...)” 

(Macal & North, 2010. översatt)  

  

  

  

Projektspecifikationstjänster och agentspecifikationstjänster innebär att agenter och deras 

miljö delas upp i kodbibliotek med API-funktionalitet som modellerna sedan kallar för att utföra 

saker. Det går även att använda funktionaliteten i moderna integrerade utvecklingsmiljöer 

(IDEs) för att organisera de tjänster och filer som simuleringen använder sig av. En del IDEs 

kan integrera med modelleringsverktyg för att underlätta utvecklingen av simulationsmodeller. 

(Macal & North, 2010)  

  

Indataspecifikationer och lagringstjänster innebär en tjänst som låter användare skapa 

modeller. Detta kan göras via någon form av peka-och-klicka användargränssnitt, 

specialiserade program eller standardiserade filformat. Filformatet kan vara XML, kalkylark, 

databaser eller liknande. Modellexekveringstjänster ger användare möjligheten att köra och 

interagera med simuleringar. Detta kan innebära att användare kan visa agenters status, 

parametrar, modifiera beteendet och köra individuella delar. (Macal & North, 2010)  

  

Resultatlagrings och analystjänster är den sista tjänsten och låter användare granska resultatet 

av simuleringen genom visualiseringar, statistik och data mining. Resultat kan sparas i en 

databas eller i en fil, som sedan kan laddas in i andra program för vidare analysering (Macal & 

North, 2010). Ytterligare en tjänst beskrivs utav Macal & North (2010) vilket är paketering och 

distribution vilket innebär att modellerna sparas ner i något filformat som sedan kan skickas till 

andra på olika sätt samt låta andra modifiera modellerna. 
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4 Resultat 

Detta kapitel ämnar beskriva vad som har utvecklats och varför. Först redogörs resultat från 

loggboken, vilka moment som varit återkommande i utvecklingen och hur tidfördelningen sett 

ut. Vidare beskrivs den systemarkitektur som tagits fram utifrån de tjänster Macal & North 

(2010) föreslår och i slutet beskrivs de ändringar arkitekturen genomgått. Vidare beskrivs hur 

agenternas beteenden tagits fram genom att ge svar på de frågor som Macal & North (2010) 

anser behövs besvaras vid framtagningen av en agent. Slutligen utvärderas artefakten utifrån de 

krav som tagits fram. Detta bildar en kombination av vad som klassiskt kallas resultat och 

analys. 

  

4.1 Loggböcker 

Här redogörs för den information som samlats in via de loggböcker som har skrivits vid 

arbetstillfällen. Totalt 16 loggböcker skrevs under den sex veckor långa utvecklingsperioden, 

varav 24 dagar var produktiv utveckling. Dagar då det mest skrivits så kallad boilerplate-kod 

och inget har designats tas inte med i loggböckerna, då det mest är saker som är extremt 

specifikt för just detta projekt (gällande Coredinations API eller Python själv). 

4.1.1 Sammanställning av återkommande nyckelord 

Så relevanta nyckelord som möjligt har använts för att underlätta behandlingen av 

informationen. Detta ledde till att kodifikationen blev en naturlig följd från nyckelorden då 

dessa summerar de olika momenten i utvecklingen bra. För att ytterligare avgränsa till ett 

relevant resultat kommer enbart de nyckelord som har nämnts fyra gånger eller fler att 

diskuteras. De involverade nyckelorden tas upp i figur 4, tabellen visar även hur ofta de förekom 

i loggböckerna. 

 

Nyckelord Nämns 

Utveckling 7 

Implementation 6 

Behaviour tree 6 

Python 4 

 
Figur 4 - Återkommande nyckelord 

  

I enlighet med de nyckelord som nämns i figur 4 går det att se vilka moment som är mest 

relevanta att undersöka närmare. Följande är en redogörelse för de mest återkommande 

begreppen. 

  



 

 

19 

 

4.1.2 Implementation 

Detta moment var mer tidskrävande än först planerat då många olika tekniker användes för att 

skapa artefakten. Det blev även tydligt efter att ha granskat loggböckerna att själva 

implementationen är en produkt av varje iterations design och iteration av agenternas 

egenskaper. Därav kunde kunskapen som samlats in används för att initiera nästa cykels design. 

Designen dedikerade därav utvecklingen väldigt tydligt då den helt dedikerade vad som var 

viktigt vid den iterationscykel projektet för närvarande var vid. 

  

En annan lärdom som går att lyfta fram från loggböckerna är vikten av en tydlig förstudie som 

tydligt definierar vad en agents beteende ska vara. För utan en bra förstudie blir själva 

uppstarten av projektet svår. En bra förstudie leder alltså till en större chans att starten till 

projektet blir lyckad.  

  

4.1.3 Behaviour Trees 

Centralt för alla agenter var deras beteendeträd, detta då det fanns ett behov av att skapa unika 

träd för varje agent. Detta var något som tog mycket tid från själva utvecklingen då 

modelleringen var strikt konceptuell. En noggrann planering om vilka beteenden som bör 

prioriteras underlättade och sparade tid. Något som är viktigt att lyfta fram för någon som vill 

göra ett liknande projekt är vikten av att illustrera sina beteendeträd innan designen slutförs.  

  

I loggböckerna uppmärksammas även problem som uppstod i början där varje nod/beteende 

fick för mycket funktionalitet. Detta gjorde det mycket svårare att sedan utvidga trädet. Till 

exempel fanns ett beteende där jobb hämtades, och om de fanns sattes ett jobb som “startat”. 

Senare behövdes ett beteende som kollade om jobb fanns, utan att starta dem. Om “finns jobb” 

varit en egen nod hade ingen ny kod behövt skrivas. 

  

4.1.4 Utveckling 

Detta moment kretsar kring själva skrivandet av koden som skrevs för backend och 

användargränssnitt. Iterativt utvecklande var ett måste, mycket förändrades från början till slut. 

 

Som med många andra projekt är valet av teknik väldigt centralt då fel teknik kan öka chansen 

att projektet misslyckas. Detta är något som blev ett problem med den artefakt som skapades 

för detta projekt. Valet av teknik för användargränssnittet var inte en del av förstudien. 

Tidsplaneringen blev lidande på grund av tekniska krav på användargränssnittet den första 

lösningen inte kunde ge. Därav byttes användargränssnittsteknik den andra veckan, vilket ledde 

till att värdefull tid gick förlorad. 

  

Eftersom ett centralt beteende i ett redan etablerat system med olika entiteter utvecklades var 

det viktigt att förstå det system som skulle testas. För om ett beteende utvecklas som inte har 

stöd i systemet är det meningslöst då det inte kan existera i den definierade miljön. Därav är det 

viktigt att ha en bra insyn i det system som ska simulationstestas. Även god kontakt med ägaren 

till systemet eller uppdragsgivaren behövs. 
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Vidare valdes ett bibliotek för beteendeträd (behavior3) vars Python-implementation visade sig 

vara bristande. Då beteendeträden var designade för detta bibliotek krävdes det att 

implementationen lagades och även detta tog värdefull tid från utvecklandet av faktiska 

beteenden.  

4.1.5 Python 

Python är programmeringsspråket för nästan allt i projektet förutom användargränssnittet. För 

att underlätta arbetet användes en del kodbibliotek för beteendeträd och API-kopplingen till 

Coredination. Dessa kodbibliotek tillhandahåller funktionalitet som då inte behöver utvecklas 

på nytt. En del av dessa var inte helt väldokumenterade och implementationen av beteendeträd 

var utdaterad vilket innebär att den inte längre fungerade i moderna versioner av Python utan 

vissa förändringar. Dessa förändringar tog tid från annat arbete. 

4.1.6 Moment fördelade över Tid och Sprints 

Utvecklingen delades upp över fyra olika sprints som vardera var ungefär en vecka lång. Dessa 

har noterats i loggböckerna tillsammans med hur lång tid tillfället tog vilket låter oss se vilket 

moment som gjordes i vilken sprint och hur mycket tid som lagts på varje moment. Dessa 

estimeringar av tidsåtgång tar inte hänsyn till de möten som skett kring planering och kontakt 

med Coredination. 

  

Sprint Total Tid 

1  29h 

2 17.5h 

3 12.5h 

4 13h 

Figur 5 - Total tid spenderad på varje sprint.  

  

Sprint 1 involverade mest utveckling och strukturering av de grundläggande delarna av 

systemet. Detta involverar saker som en grundläggande hanterare som sköter agenterna, ett 

enkelt användargränssnitt med inloggning och en backend som stödjer att lagra information och 

parametrar gällande agenterna. 

  

Sprint 2 fokuserade på utvecklandet av två grundläggande agenter, med bara den mest 

nödvändiga funktionaliteten. Det sågs även till att dessa kunde kommunicera med varandra via 

Coredinations API. Detta lade sedan grunden för vidare utveckling av agenter. 

  

Sprint 3 såg utveckling av de två sista agenterna som behövdes för att preliminärt slutföra 

processkedjan. Här lades även loggning till, vilket låter agenter spara ifall ett beteende var 

lyckat eller inte, samt loggades även alla kallelser som görs mot API:et så att en graf över tiden 

varje kallelse tog kunde visas i användargränssnittet. 
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Sprint 4 blev den sista sprinten, där beteendet hos föraragenten blev mer avancerat. 

Beteendeträdet växte mer än dubbelt för att låta agenten fatta beslut om när ett uppdrag ska 

slutföras, om agenten ska ta en paus och när den ska fortsätta jobba. Med detta avslutades arbete 

på artefakten. 

4.2 Beskrivning av Systemarkitekturen 

Den framtagna systemarkitekturmodellen är baserad på den utformning av agentbaserad 

modellering som Macal & North (2010) tagit fram, dvs. de olika tjänsterna som utgör ett 

agentbaserat simulationssystem. Följande del kommer utifrån de tjänster Macal & North (2010) 

beskriver gå igenom systemarkitekturen och förklara vilken tjänst som motsvarar vilken del i 

arkitekturen. Alla delar i systemarkitekturen har någon koppling till de tjänster som beskrivs av 

Macal & North (2010) i teoridelen. Indelningen ser ut som sådan att det finns en rubrik per 

tjänst som Macal & North (2010) tar upp. 

 
Figur 6 - Systemarkitektur 



 

 

22 

 

4.2.1 Modellexekveringstjänster 

Den utvecklade mjukvaran är en implementation av Macal & Norths (2010) beskrivning av en 

så kallad modellexekveringstjänst. Den ämnar alltså ge kontroll över körningen av 

simulationen. För att ge användaren kontroll över hur simulationen körs finns en tjänst nämnd 

Control & Configuration Service (kontroll och konfigurationstjänst). Denna ger användaren 

möjlighet att stänga av, sätta på och ändra agenter och dess parametrar medan simulationen 

körs. Alla ändringar som görs sparas i en databas och laddas sedan in i simulationen. 

  

Agent Manager (agenthanteraren) innehåller en eller fler agenter som en efter en exekveras och 

parametersättas av agenthanteraren som hämtar dessa parametrar och andra inställningar från 

den databas som kontroll och konfigurationstjänsten sparar till. Agenthanteraren ansvarar även 

för att se till att alla agenter har en tabellrad i databasen så att kontroll och 

konfigurationstjänsten vet vilka agenter som finns. 

4.2.2 Projektspecifikationstjänster och Agentspecifikationstjänster 

Varje agent har en generisk koppling till agenthanteraren. Detta låter agenterna ha vilka 

beteenden som helst utan att agenthanteraren behöver veta om detta. Det är då möjligt att sätta 

in hur många agenter som helst utan att agenthanteraren behövs kodas om. Agenthanteraren 

behöver bara veta vilka agenter den ska hantera och vad för parametrar de tar. Samma gäller 

dock inte för kopplingen Agent - Miljö; Agenten måste vara specifikt byggd för den miljö den 

ska prata med. Funktioner måste definieras som fungerar med just den miljön och vad som går 

att göra i den miljön. Miljön behöver dock inte veta att det är en agent som pratar med den och 

inte till exempel en människa. Detta kan liknas vid att en förare måste veta vilken väg denne 

kör på men vägen behöver inte veta om att just den föraren kör på vägen och inte en cykel. 

  

Det finns alltså ingen tjänst i systemarkitekturen som hanterar specifikationerna utav ett projekt 

och en agent. Projektet blir agenthanteraren och de agenter den har kontroll över och detta 

specificeras i kod och agenterna specificeras även de i kod. De generiska kopplingarna låter en 

agent tillhöra vilken agenthanterare som helst och agenthanteraren kan kontrollera vilken agent 

som helst. 

  

4.2.3 Resultatlagring och Analystjänster 

Till skillnad från den struktur som Macal & North (2010) föreslår har resultatlagring slagits 

ihop med modellexekveringstjänsten så att kontroll och konfigurationstjänsten ger möjligheten 

att visualisera och analysera de resultat som agenterna genererar. Lagringen av resultat hanteras 

av agenterna själva via en generisk koppling till en databas som alla agenter har en gemensam 

koppling till. Från denna databas kan sedan kontroll och konfigurationstjänsten hämta upp 

loggar och annan information över de saker agenterna gjort och de fel som eventuellt inträffat. 

  

4.2.4 Indatatjänster och Lagringstjänster 

Denna tjänst är inte en del av den föreslagna arkitekturen. Detta då denna del sköts manuellt. 

Agenternas beteendemodell och parametrar specificeras manuellt i varje agent och kan tekniskt 
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sett skilja helt från agent till agent. I detta fall specificeras beteendemodellen i formen av ett 

beteendeträd, som lagars i filformatet JSON i en fil för varje agent. Denna JSON-fil kan skapas 

manuellt med en textredigerare eller via en applikation med öppen källkod vid namn Behavior3. 

  

4.2.5 Tidigare versioner av modellen 

För att ta fram den modell som presenterats har två tidigare versioner itererats igenom. Dessa 

togs fram i förstudien och var grunden för det allra tidigaste utvecklingsarbetet. Skillnaderna 

mellan den slutgiltiga versionen och de tidigare har varit tillägget av två databaser. Den tidigare 

versionen hade en databas för konfigurering, men den används inte som ett sätt att kommunicera 

mellan systemprocesser.  

  

Den första versionen som gjordes i planeringsfasen av arbetet, innan någon utveckling skett, lät 

kontroll och konfigurationstjänsten prata direkt med agenthanteraren då de båda kördes i 

samma systemprocess. Agenterna låg som helt egna processer och inte som en del av 

agenthanteraren. Enligt vad som noterats i loggböckerna ledde detta till problem då kontroll 

och konfigurationstjänsten är en webtjänst, en hemsida, och kör därför asynkront (flera saker 

körs parallellt med varandra, det går alltså inte att veta vilken funktion som kommer köras 

härnäst) medan agenthanteraren körs synkront (koden körs i den ordning som skrivs i 

programmet). Då det inte går att på något enkelt vis låta en asynkron funktion avbryta en 

synkron funktion för att ändra vad den funktionen gör sattes dessa som separata 

systemprocesser istället. En databaskoppling placerades mellan systemprocesserna för 

kommunikation vilket låter dem hämta in ny information när det behövs istället för när något 

ändras. Detta ger även möjligheten att koppla på en helt annan kontroll och 

konfigurationstjänsten ifall detta skulle behövas i framtiden. Databaserna ger också en form av 

fortlevande, det vill säga att även om systemet skulle stängas av sparas den konfiguration som 

satts upp och lagrats i databasen till nästa gång simulationen startar. 

4.3 Agentbeteende 

Under utvecklingens gång har agenternas utveckling följt det Macal & North (2010) och Silva 

V.M.D et al anser om agenters egenskaper och beteende. I teorin nämns sju frågor som Macal 

& North (2010) tagit fram för att identifiera och definiera en agent och dess beteenden. Här 

redogörs för hur dessa frågor besvarades och vad svaret var i korta drag. 

4.3.1 Vilka specifika problem ska modellen lösa? 

Modellen/simulationen ska testa ett system, detta är alltså det problem som ska lösas. 

Simulationen ska i sin helhet bete sig som en grupp användare som tillsammans använder 

systemet. I Coredinations fall rör det sig om att modellera ett åkeri. 

4.3.2 Vad i modellen ska agenterna vara?  

Agenterna som simuleras är en del av ett simulerat åkeri där de har olika befattningar. Efter att 

ha granskat Coredinations verksamhet bestämdes följande: 
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• Förare - En förare i åkeriet som kan utföra jobb 

• Arbetsledare - Den som delar ut arbete åt Föraren och organiserar arbeten 

• Ekonomiansvarig - En ekonomiansvarig som hanterar fakturor och andra ekonomiska 

rapporter 

• Beställare - En kund som beställer något av företag anslutna till tjänsten Coredination 

tillhandahåller 

Dessa är utvalda utefter de olika processerna som Coredination identifierat i sin processkedja. 

Varje Agent motsvarar alltså både en verklig användare och en egen del av processen. Detta 

kan variera från system till system men här föreslås det att agenterna representerar olika 

användare, då det är användarna som ska ligga till grund för hur systemet testas. 

4.3.3 Vad är agenternas miljö? Hur interagerar agenterna i denna miljö? Är det viktigt att se 

över hur de rör sig? 

Valet av miljö för agenterna blev det system som simulationen ska testa. Coredinations system 

för arbetsorder och tidrapportering är den miljö agenterna lever i och kommunicerar med 

varandra via (genom att en agent till exempel lägger en beställning, som en annan agent sedan 

ser i Coredinations system och tar på sig ansvaret för att utföra och leverera). Detta motsvarar 

ett företag där alla människorna jobbar tillsammans via Coredinations system. Andra 

intressenter kan tänkas behöva använda någon annan form av miljö om det systemet som skall 

testas inte tillhandahåller någon kommunikationsmöjlighet. 

4.3.4 Vilka beteenden är intressanta? 

För att kunna utforma agenternas beteende granskades först och främst hela Coredinations API 

och vilken funktionalitet som finns tillgänglig för användare. Varje agent fick sedan beteenden 

utefter de funktioner som rörde den delen av processkedjan de tillhörde. Varje agent fick ett 

unikt beteendeträd anpassat till vad den behövde kunna göra. Ett alternativt sätt hade varit att 

studera hur en kund använder systemet men detta föll inte inom tidsramarna för projektet. 

  

4.3.5 Hur interagerar agenterna med varandra? Hur interagerar de med miljön? 

Då agenterna har ett tydligt begränsat beteende utifrån de funktioner de kan genomföra är det 

enkelt att se de möjliga interaktioner som varje agent kan ha med varandra. Dock blir ordet 

interaktion svårt att definiera i det här sammanhanget då agenterna inte direkt interagerar med 

varandra rakt på, utan med det mellanliggande system som agerar miljö. Det blir då en form av 

indirekt kommunikation. Skillnaden blir att i ett åkeri kanske arbetsledaren ringer upp föraren 

och säger att denne har ett nytt uppdrag att utföra vilket kan anses vara en direkt kommunikation 

medan föraragenten hela tiden måste kolla i miljön om ett nytt jobb finns tillgängligt. 

4.3.6 Varifrån kan vi få tag på data gällande beteendet på agenterna? 

All data som användes för att definiera en agents beteende finns att utläsa i Coredinations 

system. Varje agent representerar en användare som har en specifik roll som har specifika 

funktioner som kan kallas i Coredinations system. Ett alternativ till att utgå ifrån funktionalitet 
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och lägga det mot beteende är att göra en studie av användarna och hur de använder systemet 

vilket eventuellt hade kunnat ge mer korrekta beteenden. 

4.3.7 Hur valideras modellen och agenternas beteenden? 

Denna fråga refererar till själva simulationsmodellen och inte utvärdering av artefaktens helhet. 

För att se att agenten beter sig som rollen den försöker simulera går det att titta på den data som 

agenterna genererar i systemet och jämföra den med data genererad av vanliga användare med 

motsvarande roller för att se om de följer ungefär samma mönster. Säg till exempel att en förare 

har rapporterat in jobb för varje dag i en vecka, från klockan 9 till 17. Det går då att jämföra 

detta med den genererade data och se om förseningar, starttider och andra aspekter liknar 

varandra. Om agenten helt plötsligt har jobbat 28 timmar utan rast är det inte troligt att 

beteendemodellen är korrekt. 

4.4 Utvärdering av Artefakterna 

Artefakterna (både implementationen och Systemarkitektursmodellen) utvärderas enligt 

följande krav som tillhandahölls av Coredination och togs upp i 2.6. 

  

1. Simulationen ska bestå av ett antal självständiga Agenter. 

2. Agenter ska gå att plockas ur och sättas in i simulationen utan att påverka 

funktionaliteten hos de andra agenterna. 

3. Simulationen ska logga fel som potentiellt uppstår 

4. Medan simulationen körs ska agenternas parametrar kunna ändras för att påverka deras 

beteenden. 

5. Generera data som liknar riktiga kunddata och som berättar en historia (“En bil ska 

leverera, men blir försenad. Vad händer?”) 

  

Simulationen ska bestå av ett antal självständiga agenter. Systemarkitektursmodellen (SAM) 

uppfyller detta krav genom att en agenthanterare kan kontrollera ett (teoretiskt) oändligt antal 

agenter, då agenterna och agenthanteraren är fristående från varandra. 

  

Agenter ska gå att plockas ur och sättas in i simulationen utan att påverka funktionaliteten hos 

de andra agenterna. Precis som nämnt ovan är agenterna i SAM beskrivna som självständiga 

entiteter från agenthanteraren. Men de är även fristående från varandra. Ingen agent förlitar sig 

på en koppling till de andra, utan de interagerar via sin miljö. Däremot kommer till exempel en 

föraragent inte göra något om det inte finns någon som lägger beställningar för den att utföra. 

Men detta kan göras av en människa istället för en annan agent. 

  

Simulationen ska logga fel som potentiellt uppstår. Alla agenter har en koppling till en databas 

där fel och annan information sparas. Denna information kan sedan hämtas upp av andra system 

för bearbetning och visualisering. Informationen sparas när beteenden körs. 

  

Medan simulationen körs ska agenternas parametrar kunna ändras för att påverka deras 

beteenden. Alla parametrar hämtas upp av agenthanteraren från en konfigurationsdatabas. En 

tjänst finns tillgänglig för att redigera data i denna databas för att underlätta för användaren. 
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Agenthanteraren tar hänsyn till att parametrar kan ändras och måste därför hämta upp dessa 

regelbundet från databasen. 

  

Generera data som liknar riktiga kunddata och som berättar en historia (“En bil ska leverera, 

men blir försenad. Vad händer?”) Data som implementationen genererar liknar annan kunddata 

till viss grad, men beteendet är för enkelt. Komplexa scenarier som förseningar på grund av 

externa faktorer kan simuleras men sker då på grund av slumpade odds och inte en reaktion på 

en förändring i miljön. Detta är en konsekvens av systemarkitekturen. Den tillåter en miljö, 

systemet som testas, men ingen verklighet som kan påverka agenterna. Agenterna påverkas 

endast av saker som sker i det testade systemet. En förare reagerar inte bara på om det finns ett 

jobb eller inte, vart jobbet tar plats och när det startar utan en mängd andra saker så som vilket 

väder det är ute, om fordonet är helt, vilken väg som tar minst bränsle att köra och så vidare. 

Information om detta finns inte att hämta i systemet som ska testas utan skulle behöva 

tillhandahållas från en till extern miljö. Detta är tyvärr en brist då det hämmar förmågan att 

kunna verklighetstroget simulera beteenden. 
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5 Slutsatser och Diskussion 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

Här diskuteras forskningsfrågorna och hur uppsatsen har besvarat dem. 

5.1.1 Hur kan systemarkitekturen för ett Simulationsbaserat testningssystem utformas för att ge 

god kontroll över testningen och de simulerade agenterna?  

En systemarkitektursmodell har tagits fram och presenterats i resultatet och modellens brister 

har sedan tagits upp i utvärderingen. Denna modell kommer gå att användas som grund för 

utveckling av simulationsbaserad testning till andra system med liknande förutsättningar. Det 

är viktigt att bristerna som tagits upp noteras och en utvärdering bör ske innan användandet av 

systemarkitekturen för att avgöra om de bristerna som finns är ett problem. 

  

Mer exakt svar på frågan är att ett simulationsbaserat testningssystems systemarkitektur bör 

utformas med separerade tjänster för kontroll & konfiguration samt agenthantering. Detta ger 

maximal kontroll då det inte finns något beroende mellan dessa. En kontrolltjänst kan styra 

oändligt många olika agenthanterare och en agenthanterare kan konfigureras av ett oändligt 

antal konfigurations & kontrolltjänster. Det går att ändra agenterna utan att ändra 

agenthanteraren och det går att ändra konfigurations & kontrolltjänsten utan att ändra 

agenthanteraren samt vice versa. 

5.1.2 Vilka problem kan uppstå vid utformningen av ett simulationsbaserat testningssystem?  

Det finns många problem som kan uppstå vid all typ av mjukvaruutveckling. Många av dessa 

är redan generaliserade och har olika principer som kan underlätta utvecklingen. Men de 

problem som identifierats i och med detta projekt specifikt gällande simulationsbaserad testning 

kretsar kring de designmomenten som är relaterade till agentmodellering och 

beteendeträdsstruktur. Problem specifika för implementationen av denna typ noterades även. 

Alla dessa problem diskuteras mer ingående i kapitel 5.2 - Lärdomar. 

5.2 Lärdomar 

5.2.1 Tidsplanering 

Tidsplaneringen gjordes från början utifrån ett vanligt mjukvaruprojekt, vilket snabbt noterades 

inte fungerade bra då mycket av arbetet i denna typ av projekt kretsar kring design av 

beteendeträd och modellering av agenter vilket är något som reflekteras i loggböckerna.  Detta 

var viktigt för att kunna modellera ett realistiskt beteende, vilket är ett av grundkraven för en 

agent enligt Macal & North (2010) och Silva V.M.D et al.  

  

Beteendeträd tar upp stor del av utvecklingstiden vilket går att se i resultatet från loggböckerna. 

Rekommendationen till de som vill utveckla simulationsbaserad testning är att vara beredd på 
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att spendera mycket tid på just beteendeträden då simulationens kvalité är helt beroende av 

detta. 

5.2.2 Systemarkitektur 

En tydlig systemarkitektur leder till att designen av de andra aspekterna i ett projekt blir lättare 

att implementera. En bra systemarkitektur i sin tur bygger på en rad olika aspekter. De aspekter 

som hade störst fokus var att jobba iterativt med arkitekturen och att göra en förstudie som 

utforskade alla krav som finns för systemarkitekturen som skulle modelleras. Det fanns dock 

en del brister i förstudien då miljön i systemarkitektursmodellen inte är komplett nog. 

  

Miljön definierades som det system som testades, vilket fungerade i vissa aspekter 

(kommunikation mellan agenter via det testade systemet fungerade väldigt naturligt) men det 

uppgav även brister vilket ledde till att en utav de krav som ställts inte riktigt uppfylldes. Om 

miljön istället hade delats upp i två separata delar, en för systemet som skall testas och en extra 

miljö som ger agenterna information om externa händelser (förseningar, slut i lagret på en 

beställd produkt och liknande) skulle mer komplexa beteenden kunna tagits fram som även 

skulle kunna parametersättas bättre än den nuvarande lösningen som förlitar sig mycket på 

slumpgeneratorer för att ändra beteende. 

5.2.3 Beteendemodellering 

Något som snabbt upptäcktes var fördelen med att göra varje nod så liten som möjligt, det vill 

säga varje nod gör en sak och endast en sak. På detta sätt kan noder (precis som funktioner och 

klasser inom objektorienterad programmering) återanvändas ofta. 

  

Vidare är det viktigt att verkligen förstå det som ska modelleras och ge tid till att undersöka 

precis hur en användare beter sig när den använder systemet. Tidsramarna för projektet tillät 

inte en detaljerad studie av Coredinations användare, vilket är något som borde göras vid större 

projekt. 

  

Det är också viktigt att arbeta iterativt med beteendeträden. Bygg ett enkelt beteende först, bara 

den absoluta grunden för att allt ska fungera, till exempel en arbetare accepterar ett uppdrag 

och slutför den sedan direkt. Om dessa byggs på sådant vis att varje nod bara gör en sak kommer 

det enkelt gå att utvidga till mer komplexa beteenden, och sedan mer komplext och så vidare. 

Att försöka designa hela beteendeträdet på en gång är alldeles för överväldigande. 

  

5.2.4 Validering av beteende 

En av frågorna som Macal & North (2010) anser ska besvaras när en agent tas fram är hur 

agentens beteenden valideras. Detta är något som vara väldigt klurigt. Valideringen görs på det 

sättet att kunddata jämförs med genererade data men detta är inte nödvändigtvis den enda 

lösningen eller en bra lösning. I utvärderingen visade det sig att det inte gick att parametersätta 

på ett sådant sätt att en historia bildades (en försening, hur reagerar agenterna), detta trots att 

genererade data såg realistisk ut. Problemet med att jämföra genererad data med kunddata är 

att agenterna inte behöver bete sig korrekt för att data som skapats ska se korrekt ut. De behöver 
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egentligen bara rapportera in beställningar, jobb och rapporter till det testade systemet utan att 

dessa behöver baseras i något faktiskt beteende. Det går att anta att ett åkeri oftast lyckas 

leverera i tid annars skulle de nog inte finnas kvar så länge. Agenterna behöver då inte ta hänsyn 

till att fel kan uppstå för kunddata behöver inte alltid innehålla något fel vilket kan ge en felaktig 

bild av hur korrekt agenten faktiskt är. Det blir alltså viktigt att kunddata finns för alla möjliga 

fall annars finns inget att jämföra emot. Om det inte finns kunddata, om systemet till exempel 

är helt nytt och aldrig varit i bruk, blir det helt omöjligt att utvärdera. Det är dock även mycket 

svårare att modellera beteenden till ett system som aldrig använts. 

  

5.2.5 Konkretisering 

För att göra det enklare att applicera lärdomarna tillhandahålls denna konkretisering av 

ovanstående text. Dessa är sju lärdomar som börs ta hänsyn till vid design och utveckling av 

simulationsbaserad testning. 

  

1. Gör en tydlig förstudie där du identifierar de krav som kommer att ställas på dina 

agenter. 

2. Arbeta iterativt med projektet då krav kan komma att ändras. 

3. Utveckla för modularitet och initialt för kommunikation mellan agenterna, bygg på 

nodernas funktionalitet i efterhand. 

4. Avsätt gott om tid för design av beteendeträd. Dessa tar lång tid att få rätt. 

5. Utveckla endast det absolut enklaste fallet i beteendet först. 

6. Var inte rädd att ändra systemarkitekturen utefter agenternas planerade beteenden 

(Extra miljö, fler än en agenthanterare och så vidare). 

7. Anpassa valideringsmetoden av beteendet utefter tillgänglig information. 

  

  

5.4 Diskussion 

5.3.1 Målet 

Målet med projektet var att för Coredinations räkning designa och utveckla ett 

simulationsbaserat testningssystem för att testa deras system och generera realistiska data som 

kan användas i vidare testning och utveckling. Från detta togs det reda på hur ett sådant system 

skulle kunna utformas. Ett system har nu utvecklats med en väldefinierad systemarkitektur, och 

denna har utvärderats efter de krav som sammanställt tillsammans med Coredination. 

  

Enligt utvärderingen kan artefakten överlag anses varit lyckad, hela processkedjan tas med och 

hjälpsamma data genereras som kan användas för att utveckla och analysera. Som nämnt i 

utvärderingen var det ett kriterium som inte riktigt uppfylldes. Artefakten kan inte producera 

data som berättar en historia utefter parametrar. Det är alltså inte möjligt att fullt realistiskt 

simulera ett åkeri, utan det blir någon form av låtsas-simulation. Detta är dels på grund av en 

brist i arkitekturen och ett resultat av de begränsade tidsramarna. Det går nämligen att spendera 

nästan oändlig tid på att förbättra beteendeträd. 
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5.3.2 Vidareutveckling 

En vidareutveckling av systemet och fortsatt forskning kan med fördel göras utifrån de lärdomar 

som beskrivits här. Agenternas beteenden kan så klart vidareutvecklas och en mer avancerad 

miljö bör undersökas, men för någon som vill börja med ett liknande projekt är detta arbete en 

rimlig utgångspunkt. 

  

Förslag på utökning av agenternas miljö skulle kunna vara att även miljön kan parametersättas 

för att öka möjligheten till mer realistiskt beteende hos agenterna och vidare ge mer realistiska 

data. Detta kan ske på olika sätt, men förslagsvis går det att dela upp det som i 

systemarkitektursmodellen kallas miljö i två separata delar där en del är systemet som ska 

testas, och det andra är en verklighet med parametrar som kan förändras för att påverka 

agenterna. Rimligtvis skulle denna verklighet få ärva namnet miljö, och kopplingen till 

systemet som testas kan kallas något i stil med Request Layer (från termen “web-requests”, 

dvs. webbanrop). 

5.3.3 Vidare forskning 

Denna uppsats undersöker hur ett simulationsbaserat testningssystem kan utformas men inte 

vilka effekter det kan ha på en verksamhet eller organisation. Detta skulle behöva undersökas 

för att se vilket värde denna form av testning kan ge. Som förslag kan en kvantitativ studie 

genomföras som undersöker mängden fel som tar sig ut till kunder före och efter en 

implementation av simulationsbaserad testning. En kvalitativ studie som undersöker vad 

utvecklare anser om att jobba med ett system som testas av simulationsbaserad testning skulle 

även vara intressant. Vid en riktig implementation i en organisation kan många fler lärdomar 

säkerligen tas fram. 

  

Vidare skulle det vara intressant att se vad som sker om simulationsbaserad testning utvecklas 

till ett system som ännu inte har några användare. Går det att förutspå hur användare som inte 

ännu existerar kommer att använda systemet och går det att med hjälp av detta förebygga 

problem och utföra en bättre uppstart av applikationen. 
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