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Sammanfattning 
 

NEAT är en neuroevolutionsteknik som kan användas för att träna upp AI-
kontrollerade robotar utan att behöva tillföra någon mänsklig expertis eller tidigare 
kunskap till systemet. Detta arbete undersöker hur väl denna teknik fungerar 
tillsammans med samevolution för att utveckla robotar i en tävlingsmiljö, med fokus 
på att testa tekniken på flera olika nivåer med varierande mängd komplexitet i form av 
väggar och hinder. 

Tekniken utvärderas genom att låta robotarna tävla mot varandra, deras kompetens 
mäts sedan från resultaten av dessa tävlingar. Exempelvis deras förmåga att vinna 
matcher. 

Resultaten visar att tekniken fungerade bra på nivån med låg komplexitet, men att 
robotarna har vissa svårigheter att lära sig kompetenta strategier på nivåerna med 
högre komplexitet. Tekniken har dock potential för flera olika varianter och 
förbättringar som potentiellt kan förbättra resultatet även på de mer komplexa 
nivåerna. 

Nyckelord: Neuroevolution, Samevolution, AI, Spel 
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1 Introduktion 
Artificiell intelligens (AI) har länge funnits som en komponent i digitala spel och används till 
allt från att styra enskilda karaktärer till att bestämma taktiker för storskaliga arméer. 
Sweetser och Wiles (2002) skriver om flera av de vanligaste AI tekniker för spel och 
diskuterar deras för och nackdelar. De menar att många av de AI tekniker som används i spel 
skapar deterministiskt beteende vilket har fördelar som att de är relativt enkla att 
kontrollera för att bestämma exakt hur karaktärer ska bete sig, men har nackdelen att 
karaktärerna ofta blir förutsägbara. Sweetser och Wiles (2002) diskuterar även alternativa 
tekniker som istället genererar obestämt beteende och är därför mindre förutsägbara, vilket 
har potentialen att skapa AI karaktärer som är mer interaktiva och som kan kännas mer 
levande.  

I projektets bakgrund diskuteras en av dessa tekniker som använder sig utav artificiella 
neurala nätverk för att skapa mer oförutsägbara beteenden. Charles och McGlinchey (2004) 
menar att dessa tekniker är relativt ovanliga i kommersiella spel, men diskuterar spelet 
Black & White (Lionhead Studios, 2001) som ett bra exempel på ett kommersiellt spel där ett 
artificiellt neuralt nätverk används. 

Utöver artificiella neurala nätverk så diskuterar bakgrunden evolutionära tekniker, som 
används för att träna upp de neurala nätverken som styr AI karaktärerna, dessa två tekniker 
kallas tillsammans för neuroevolution. Bakgrunden diskuterar även tekniken samevolution, 
som kan används för att låta två eller flera AI karaktärer träna upp sig och lära sig från 
varandra i en sorts kapprustning för att försöka vinna i en tävlingsmiljö. 

Projektet undersöker hur väl neuroevolutionsalgoritmen NEAT (Stanley och Miikkulainen, 
2002) tillsammans med samevolution klarar av att skapa intressanta och kompetenta 
strategier i ett spel på olika nivåer med varierande mängd komplexitet i form av hinder och 
väggar. Projektet jämför sedan resultaten från dessa experiment och diskuterar hur 
kompetenta beteenden systemet lyckades generera, samt vilka skillnader i resultaten som 
uppstod på de olika nivåerna. 

Under implementationsdelen diskuteras även diverse olika problem som uppstått under 
projektets gång samt lösningar på dessa. Olika designval som har gjorts diskuteras även 
tillsammans med potentiella alternativa lösningar som har valts bort och varför just dessa 
beslut har tagits. 
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2 Bakgrund 
Artificiell intelligens (AI) är idag ett viktigt område för spel för att skapa intressanta och 
välfungerande datorstyrda karaktärer. AI är dock ett brett område och har därför många 
olika applicerbara områden inom spel, det används exempelvis till att styra beteende hos 
karaktärer, för att hitta vägar mellan två punkter i spelvärlden, för att utföra taktiska beslut i 
exempelvis krigssimulationer och för igenkänning av mönster. Sweetser och Wiles (2002) 
diskuterar i sin text Current AI in Games: A Review flera olika vanliga tekniker som används 
för AI inom spel. De förklarar att många av dem har två gemensamma egenskaper, nämligen 
att teknikerna är relativt enkla att kontrollera och därav enkla att anpassa för att skapa 
precis de beteenden som önskas, samt den negativa egenskapen att de ofta resulterar i 
förutsägbara karaktärer. 

Sweetser och Wiles (2002) går vidare med att diskutera flera alternativa tekniker för AI. 
Dessa tekniker har potentialen att lösa problemet med förutsägbarhet då de genererar 
obestämda och därför mindre förutsägbara beteenden. Dessa tekniker lider dock av 
motsatsen till de andra teknikernas styrka, nämligen att de kan vara svåra att kontrollera. 
Det är självklart teknikernas styrka att de genererar obestämda och mer oförutsägbara 
beteenden, men det introducerar också svårigheter då det kan bli betydligt svårare för 
utvecklare av spel att bygga in AI karaktärerna i spelen, när de inte kan garantera hur de 
kommer att bete sig. 

En av dessa mer oförutsägbara tekniker som Sweetser och Wiles (2002) beskriver är 
artificiella neurala nätverk (ANN), vilket är en teknik som kan förklaras som ett digitalt 
system som försöker efterlikna hur en verklig biologisk hjärna fungerar (Buckland, 2002; 
Bourg och Seemann, 2004). På grund av detta får de ett par unika egenskaper till skillnad 
från många andra tekniker. En av dessa är att de är bra på att hitta mönster och kopplingar 
mellan olika koncept, vilket leder till att ett ANN som har lärt sig att lösa ett problem ofta har 
möjligheten att kunna lösa flera andra liknande problem utan någon extra träning för dessa 
(Miikkulainen m.fl., 2006; Fogel m.fl., 2004; Uhrig, 1995). 

Idag finns det många olika användningsområden för artificiella neurala nätverk. Eftersom 
dessa nätverk är bra på att hitta mönster och generalisera från detta, så är det ett bra system 
för saker som språkigenkänning och översättning (Wu m.fl., 2016) samt system som försöker 
förutsäga verkliga händelser, exempelvis väderprognoser (Abhishek, Singh, Ghosh & Anand, 
2012) och andra liknande system (Lee, Cha & Park, 1992; Hsu, Gupta & Sorooshian, 1995). 

Fokuset för detta projekt ligger dock på användning av ANN i spel. Spelet Black & White 
(Lionhead Studios, 2001) är ett bra exempel på detta. I Black & White har spelaren en 
varelse den tar hand om. I spelet styrs denna varelses handlingar av ett ANN, spelaren har 
då endast möjligheten att löst säga åt varelsen ifall det den gör är bra eller dåligt, vilket 
sedan används för att träna upp varelsen så att den följer spelarens vilja så bra som möjligt. 

2.1 Artificiella neurala nätverk 
Precis som hur en hjärna är uppbyggd av neuroner och mängder av kopplingar mellan dem 
så använder sig ett ANN av artificiella neuroner med kopplingar mellan dem. Buckland 
(2002) beskriver dock att de stora skillnaderna mellan en verklig hjärna och ett ANN är att 
den artificiella varianten är betydligt simplifierad och att den innehåller en betydligt färre 
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mängd neuroner. Han skriver att en verklig hjärna kan innehålla upp mot 100 miljarder 
neuroner medan ett ANN ofta innehåller så lite som tio neuroner eller på sin topp upp mot 
ett par tusen neuroner. Bourg och Seemann (2004) förklarar att denna gräns beror på att 
dagens datorer helt enkelt inte har tillräckligt med beräkningskraft ännu för att kunna 
hantera större nätverk på ett effektivt sätt. 

Till skillnad från traditionella programmeringstekniker där algoritmer oftast blir 
specialskrivna för att lösa specifika problem så blir ett ANN istället "upplärt", det används 
alltså olika tekniker för att progressivt träna nätverket till att lösa ett problem (se 2.1.3). 
Detta resulterar dock i att det kan bli svårt för en människa att förstå exakt hur nätverket och 
dess kopplingar faktiskt fungerar, vilket resulterar i att dessa artificiella neurala nätverk 
ibland kan vara oförutsägbara och svårkontrollerade (Miikkulainen m.fl., 2006). 

2.1.1 Neuroner 
Det finns flera olika typer av artificiella neurala nätverk vars implementation kan se ganska 
olika ut från varandra, men något som alla variationer har gemensamt är dess användning av 
neuroner. Ett ANN är alltid uppbyggt av en samling neuroner med diverse olika kopplingar 
mellan dem, den minsta komponenten i ett ANN är alltså en neuron. 

 
Figur 1 En artificiell neuron. 

En neuron fungerar likt en vanlig matematisk funktion, den tar ett eller flera inputvärden, 
utför en beräkning på dessa och skickar sedan ut ett outputvärde (se Figur 1) (Buckland, 
2002; Uhrig, 1995). 

Denna matematiska funktion kallas för neuronens "aktiveringsfunktion" (Buckland, 2002). 
Denna aktiveringsfunktion kan se lite olika ut och kan variera från nätverk till nätverk, men 
en vanlig variant är en så kallad stegfunktion. Denna funktion fungerar så att den summerar 
alla inputvärden och jämför dem sedan med ett förbestämt tröskelvärde, neuronen sägs då 
"aktiveras" beroende på ifall värdet är över eller under detta tröskelvärde vilket resulterar i 
att neuronen antingen skickar vidare en etta eller en nolla som sitt outputvärde, beroende på 
ifall neuronen aktiverades eller inte. 

Dessa inputvärden har även en så kallad "vikt" associerad med dem, som påverkar hur 
mycket inverkan värdet har på resultatet (Buckland, 2002; Uhrig, 1995). Denna vikt är ett 
helt vanligt flyttal och fungerar så enkelt som att den multipliceras med det faktiska 
inputvärdet innan det ges till neuronen. 
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Ett exempel på en neuron med tre inputvärden (1, 1, 0) och vikter (0.5, -0.2, 0.6) som 
använder en stegfunktion som aktiveringsfunktion med 0.5 som tröskelvärde visas i Figur 2. 

 
Figur 2 Ett exempel på en artificiell neuron med en stegfunktion som 

aktiveringsfunktion med 0.5 som tröskelvärde, samt tre inputvärden (1, 1, 0) och 
vikter (0.5, -0.2, 0.6). 

En annan vanlig aktiveringsfunktion är en så kallad sigmoidfunktion (Buckland, 2002). 
Denna aktiveringsfunktion fungerar likt hur en stegfunktion fungerar, men istället för ett 
hårt tröskelvärde använder den sig utav en mjuk kurva (se Figur 3) och ger därför 
outputvärden som flyttal mellan 0 och 1, istället för endast heltalen 0 och 1. Detta anses i 
många fall vara en fördel då resultaten blir mjukare och därför mer naturliga (Buckland, 
2002). 

 
Figur 3 En sigmoid aktiveringsfunktion. 

2.1.2 Lager 
En av de vanligaste formerna av artificiella neurala nätverk är ett nätverk uppbyggt av flera 
lager med neuroner, det fungerar så att varje lager innehåller en godtycklig mängd neuroner, 
samt kopplingar från varje neuron i lagret till varje neuron i det nästkommande lagret (se 
Figur 4) (Buckland, 2002; Uhrig, 1995).  
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Figur 4 En representation av lager i ett artificiellt neuralt nätverk. 

De inputvärden neuronerna får är outputvärdet från alla neuroner i det tidigare lagret och 
outputvärdet blir då såklart det värde som skickas vidare till nästkommande lager. 
Undantaget för detta är det första och sista lagren i nätverket som är speciellt anpassade för 
att vara input- och outputlager. Istället för att få värden från andra neuroner så får 
inputlagret sitt värde direkt från programmet och outputlagret skickar på samma sätt inte 
sina outputvärden vidare till någon annan neuron, utan ger dem istället tillbaka till 
programmet. 

Ett artificiellt neuralt nätverk tar alltså ett eller flera inputvärden, skickar dem genom 
nätverket och ger sedan som resultat ett eller flera outputvärden. Ett neuralt nätverk kan 
därför ses som att vara en stor funktion och fungerar likt hur en vanligt matematisk funktion 
fungerar. I relation till spel kan ett neuralt nätverk exempelvis ha outputvärden som 
bestämmer hur en karaktär ska förflytta sig, till exempel ifall den ska gå framåt eller inte kan 
vara en outputneuron och ifall den ska svänga vänster eller höger kan vara två till. Som input 
kan exempelvis sensorer används, till exempel någon sorts representation av karaktärens 
syn. 

2.1.3 Träning av nätverket 
När man satt upp ett neuralt nätverk behöver man på något sätt träna det, så att det utför 
funktionen eller ändamålet man vill åt. Detta görs genom att justera och ändra vikterna som 
sitter på varje koppling, tills resultatet blir tillfredsställande. Det finns primärt två sätt att 
träna ett nätverk, antingen med "exempelbaserad träning" eller med "belöningsbaserad 
träning" (Buckland, 2002). 
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Exempelbaserad träning fungerar så att man ger nätverket ett antal exempel inputs och 
outputs som visar på korrekt beteende. Man låter sedan nätverket köras och beräkna hur 
stora fel som producerades jämfört med vad som väntades och låter på så sätt nätverket 
progressivt korrigera sina vikter tills det till slut når det väntade resultatet (Buckland, 2002; 
Uhrig, 1995). 

Den andra typen av träning är det som detta projekt fokuserar på, nämligen 
belöningsbaserad träning. Belöningsbaserad träning ger inga exempel på hur nätverket ska 
fungera, utan ger istället bara riktlinjer till nätverket om vilket beteende som är önskvärt och 
låter sedan nätverket själv lista ut hur det bäst uppfyller det beteendet. Detta kan exempelvis 
utföras med hjälp av en evolutionär algoritm som utvecklar fram vikterna för nätverket 
(Buckland, 2002; Yao, 1999). Hur detta fungerar beskrivs mer utförligt nedan i 2.2. 

2.2 Evolutionära algoritmer 
En evolutionär algoritm är en typ av optimeringsteknik som handlar om att ta dåliga 
lösningar på problem och progressivt förbättra dem tills en godtagbar lösning hittas 
(Buckland, 2002). Evolutionära tekniker tar också inspiration ur verkligheten och är 
baserade på Darwins teorier om biologisk evolution och naturligt urval (Jones, 1998; Yao, 
1999). Mitchell (1998) beskriver att en evolutionär algoritm fungerar genom att skapa en 
population av potentiella lösningar på ett visst problem för att sedan utvärdera dem för att ta 
reda på vilka de bästa är. Resultatet från denna utvärdering kallas för deras "fitness". Denna 
fitness används sedan för att göra en selektion av populationen och kombinera de valda 
lösningarna genom en överkorsning för att skapa nya lösningar som potentiellt kan innehålla 
små förbättringar från föräldrarnas lösningar. Utöver detta brukar de innehålla en 
mutationschans som ger de nya lösningarna lite slumpad variation på deras lösning. Dessa 
koncept beskrivs mer utförligt nedan. 
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Figur 5 Evolutionscykeln av en evolutionär algoritm. 

I Figur 5 illustreras cykeln som en evolutionär algoritm ofta följer. Varje iteration i denna 
cykel kallas för en generation. Första generationen är ofta en population skapad med helt 
slumpade värden, dessa förbättras sedan progressivt till senare generationer under 
algoritmens gång och repeteras tills en acceptabel lösning hittas. För att producera ett bra 
resultat krävs det ofta att algoritmen kör i flera generationer, hur många generationer som 
krävs kan självklart variera, men kan vara upp mot flera tusen enligt Mitchell (1998). 

Eftersom evolutionära tekniker är optimeringstekniker som endast ämnar att förbättra 
redan existerande lösningar så kan de inte garantera att de hittar den absolut bästa 
lösningen till skillnad från många andra algoritmer. För vissa problem är detta dock en 
fördel. En evolutionär algoritm kan exempelvis användas för att lösa det klassiska "traveling 
salesman" problemet (Buckland, 2002). Detta problem går ut på att en handelsman ska resa 
mellan en uppsättning städer och vill hitta den kortaste möjliga vägen för att ta sig igenom 
alla städer. För en vanlig algoritm som ämnar att finna den bästa möjliga lösningen tar detta 
problem orimligt mycket tid att lösa på dagens hårdvara. En evolutionär algoritm kan då till 
fördel användas för att hitta en acceptabel lösning. Denna lösning kommer sannolikt inte 
vara den absolut bästa lösningen, men blir ofta tillräckligt bra för att vara acceptabel. 

2.2.1 Genom 
För att en evolutionär algoritm ska fungera krävs det att man på något sätt sparar alla 
individer eller alla lösningar i populationen på ett sätt algoritmen kan arbeta med (Jones, 
1998). Ska algoritmen exempelvis kunna slå samman två olika lösningar via överkorsning 
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behöver den ha någon sorts meningsfull data att slå samman. Olika evolutionära algoritmer 
kan lösa detta på olika sätt, men en vanlig lösning är att på något sätt koda all nödvändig 
information som en sträng med bitar, heltal eller flyttal (Buckland, 2002). Innehållet i denna 
sträng kallas för lösningens gener och strängen i sig kallas för lösningens genom (Buckland, 
2002). Hur denna kodning fungerar behöver dock vara specialanpassad för problemet i 
fråga. Ska man exempelvis använda algoritmen för att utveckla ett artificiellt neuralt nätverk 
så är det logiskt att använda en sträng med flyttal som representerar nätverkets alla vikter. 

2.2.2 Fitness 
Som nämnt ovan så är fitness ett värde som visar på hur bra en lösning är. Fitness används 
primärt för att bestämma hur sannolikt det är för lösningen att föra sina gener vidare till 
nästa generation. Dock finns det inget generellt sätt att mäta en lösnings fitness, utan även 
det behöver specialanpassas för lösningen i fråga (Mitchell, 1998). Ifall problemet 
exempelvis handlar om att utveckla fram en väg till någon destination hade dess fitness 
logiskt sätt varit baserat på hur nära målet den kom, eller hur lång/kort vägen blev. Ifall 
algoritmen istället används för att utveckla ett artificiellt neuralt nätverk kan det exempelvis 
vara bra att låta nätverket köra i en demomiljö och ge lösningen fitnesspoäng beroende på 
hur den agerar. 

2.2.3 Selektion 
När fitnessutvärderingen är slutförd görs en selektion som bestämmer vilka lösningar som 
skickas till överkorsning för att skapa nya lösningar, samt vilka lösningar som sparas och 
skickas vidare oförändrat till nästa generation (Mitchell, 1998; Buckland, 2002). Det finns 
många olika variationer av hur denna selektion kan fungera, men dess grund sitter ofta i att 
försöka likna hur verklighetens naturliga selektion ser ut, där de starkaste överlever medan 
de svaga dör ut (Jones, 1998; Yao, 1999). En lösnings styrka är i detta fallet dess 
fitnessvärde, vilket innebär att ett högt fitnessvärde bör öka lösningens chans att bli vald. 

En av de enklaste formerna av selektion kallas för rouletthjulsselektion. Buckland (2002) 
beskriver att en rouletthjulsselektion fungerar likt hur ett rouletthjul fungerar, det vill säga 
att man "snurrar" på hjulet och väljer ut den individ som hjulet stannar på. Varje skiva i 
hjulet motsvarar då en individ i populationen och för att ta hänsyn till deras olika 
fitnessvärden är skivornas storlek baserade på deras fitness (se Figur 6). 
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Figur 6 Rouletthjulsselektion där varje skiva representerar en individ i 

populationen. Numren som visas är individernas fitness, vilket också avgör skivans 
storlek. 

I exemplet (se Figur 6) är den totala summan av alla individers fitness 76, vid varje selektion 
slumpas då ett tal fram mellan 1 - 76 och en individ väljs baserat på det resulterande numret. 
Med denna typ av selektion har alltså individer med hög fitness stor chans att bli valda, men 
selektionen ger samtidigt de med låg fitness en möjlighet. 

Denna process sker flera gånger under varje selektion och varje par som väljs ut skickas 
vidare till överkorsning. 

2.2.4 Överkorsning 
När en överkorsning sker mellan två lösningar resulterar det i en eller två nya lösningar. 
Dessa nya lösningar ärver delar av sina föräldrars egenskaper och har på så sätt potentialen 
att slå samman två bra lösningar till en ännu bättre lösning (Buckland, 2002). Det finns dock 
ingen garanti att en sammanslagning resulterar i en bättre lösning, tvärtemot så är det 
vanligt att överkorsningen istället förstör föräldrarnas egenskaper när de kombineras. Denna 
negativa egenskap kontras dock genom att ha stora populationer, vilket betyder att många 
överkorsningar sker varje generation. 

Hur en överkorsning sker kan variera, men är anledningen till att genomen ser ut som de 
gör, då strängar av bitar/heltal/flyttal är relativt enkla att arbeta med. En variant av 
överkorsning är exempelvis att dela upp föräldrarnas genomsträngar på mitten och ge halva 
strängen från varje förälder till barnen (se Figur 7) (Buckland, 2002). 
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Figur 7 Ett exempel på en enkel överkorsning med flyttalsgenom. 

2.2.5 Mutation 
Utöver att endast kombinera flera lösningar med överkorsning så kan evolutionära 
algoritmer introducera mer variation på lösningarna med hjälp av mutation. Mutationen 
fungerar att den, med en slumpad chans, kan på något sätt förändra ett genom efter 
överkorsningen har skett. Även detta det se mycket olika ut, men det kan exempelvis 
inkludera att flytta runt ordningen på generna i genomet, eller att helt enkelt byta ut en eller 
flera gener mot ett slumpat värde (Mitchell, 1998). 

2.3 Neuroevolution och NEAT 
Neuroevolution är kombinationen av de tidigare två beskrivna teknikerna, nämligen när 
evolutionära algoritmer används för träning eller inlärning av ett artificiellt neuralt nätverk. 
En av de vanligaste teknikerna för detta är att använda det neurala nätverkets alla vikter som 
gener för den evolutionära algoritmens genom (Miikkulainen m.fl., 2006; Charoenkwan, 
Fang & Wong, 2010; Buckland, 2002). För fitnessutvärderingen låter man då nätverket 
utföra sin uppgift och ger det fitnesspoäng beroende på hur väl det utför denna uppgift. 

Stanley och Miikkulainen (2002) beskriver en teknik som tar detta ett steg längre som de 
kallar för NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT). Denna teknik använder precis 
som tidigare en evolutionär algoritm för att utveckla fram vikterna för nätverket, men utöver 
det används även komplexifiering, vilket innebär att tekniken även utvecklar fram alla 
neuroner och kopplingar i nätverket. Som beskrivet tidigare i 2.1 så är ett artificiellt neuralt 
nätverk vanligtvis uppbyggt av neuroner grupperade i lager, där alla neuroner i ett lager har 
kopplingar till alla neuroner i följande lager, när ett sådant nätverk används tillsammans 
med en evolutionär algoritm är nätverket helt statiskt och det är endast vikterna som kan 
justeras. NEAT fungerar istället så att de enda statiska neuronerna är input och 
outputneuronerna, medan alla andra neuroner och kopplingar mellan dem utvecklas fram 
progressivt av den evolutionära algoritmen.  

Traditionellt sett när ett artificiellt neuralt nätverk används så skapas nätverksarkitekturen 
av en människa som manuellt bestämmer antalet neuroner och lager som nätverket ska 
innehålla (Buckland, 2002). Buckland (2002) beskriver dock att denna process sällan har ett 
självklart svar på vad som är optimalt, då det kan variera baserat på vad nätverket används 
till, utan kräver ofta testning och experimentering för att till slut hitta en bra arkitektur. Ett 
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nätverk med för få neuroner eller lager kan exempelvis vara för litet för att det ska vara 
möjligt för nätverket att lösa sin uppgift, medan ett nätverk med för många kan ha svårt att 
hitta bra kopplingar och sammanband då algoritmen helt enkelt har för många möjligheter 
att arbeta med. NEAT erbjuder en lösning på detta problem, då dess komplexifiering låter 
nätverket själv utvecklas för att hitta en optimal arkitektur för nätverket (Stanley och 
Miikkulainen, 2002; Miikkulainen m.fl., 2006). 

2.3.1 Genom (NEAT) 
Som beskrivet i 2.2.1 så är ett genom ofta uppbyggt av en lista med heltal, flyttal eller bitar 
för att det ska bli enkelt för den evolutionära algoritmen att arbeta med informationen. För 
att de vanliga överkorsningsmetoderna ska fungera så har denna listan ofta en statiskt längd, 
det vill säga att den bestäms i förväg och ändras inte under algoritmens körning. Eftersom 
NEAT även utvecklar fram neuroner och kopplingar utöver bara kopplingarnas vikter så är 
det enkelt att se att denna vanliga lösning inte är optimal. Det går exempelvis inte att veta 
hur många kopplingar eller neuroner som kommer finnas när algoritmen har kört färdigt 
och en statisk mängd gener är därför opraktiskt. 

Ett genom i NEAT ser därför lite annorlunda ut, genomet innehåller istället en lista med 
gener av obestämd längd. Dessa gener kan vara av två typer, antingen en neurongen eller en 
kopplingsgen (Stanley och Miikkulainen, 2002). 

En kopplingsgen innehåller information om vilka neuroner den kopplar samman, samt 
kopplingens vikt. Utöver detta innehåller båda typer av gener ett "innovationsnummer" samt 
ett värde som avgör ifall genen är aktiv eller ej (Stanley och Miikkulainen, 2002). Relevansen 
av dessa värden beskrivs mer utförligt nedan i 2.3.3. 

2.3.2 Mutation (NEAT) 
Mutationen i NEAT är den primära metoden NEAT använder sig utav för att skapa nya 
neuroner och kopplingar. 

Stanley och Miikkulainen (2002) beskriver att NEAT har tre typer av mutationer som kan 
utföras, vilken som utförs, om någon, väljs precis som vanligt med en slumpad chans. Dessa 
tre varianter är: mutation av en kopplings vikt, skapandet av en ny koppling, samt skapandet 
av en ny neuron. 

Den första typen av mutation fungerar precis som de vanliga mutationsfunktionerna 
beskrivna i 2.2.5. De två andra är dock unika för NEAT. Att skapa en ny koppling fungerar så 
enkelt att en ny kopplingsgen skapas med slumpade neuroner som den är kopplad till. Att 
skapa en ny neurongen innehåller däremot lite mer arbete. En neurongen skapas så att den 
placeras på en tidigare koppling och bryter då upp kopplingen i två delar (se Figur 8). 
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Figur 8 Exempel på mutationsoperatorn i NEAT som skapar en ny neuron. 

När detta händer skapas även två nya kopplingsgener, i exemplet från Figur 8 skapas dessa 
nya kopplingar mellan neuron 1 till 4 samt från 4 till 3. Utöver detta finns den tidigare 
kopplingen (från 1 till 3) kvar, men blir inaktiverad. 

När en mutation sker som antingen skapar en ny neuron eller en ny koppling så ges genen 
ett innovationsnummer (Stanley och Miikkulainen, 2002). Detta nummer sparas sedan i en 
global lista med innovationer, så att ifall samma mutation sker på en annan individ i 
populationen så får den genen samma innovationsnummer. 

2.3.3 Överkorsning (NEAT) 
Som nämnt ovan i 2.3.1 så använder NEAT inte de vanliga genomsträngarna, vilket innebär 
att den också inte kan använda sig utav de vanliga överkorsnigsfunktionerna beskrivna i 
2.2.4. Stanley och Miikkulainen (2002) beskriver att NEAT istället använder sig utav 
genernas innovationsnummer för att utföra överkorsningen. De beskriver att överkorsningen 
fungerar genom att gå igenom alla kopplingsgener för båda föräldrarna och kolla vilka gener 
som har matchande innovationsnummer, från dessa så slumpar den fram vilken av 
föräldrarnas gener som väljs ut. Eftersom de har samma innovationsnummer så är 
kopplingarna självklart lika, men det som kan skilja dem åt är ifall kopplingen är aktiv eller 
inte, samt dess vikt. De gener som inte har matchande innovationsnummer tas sedan från 
den förälder med bäst fitness. Denna process illustreras nedan i Figur 9. 



 13 

 
Figur 9 Illustration av en överkorsning i NEAT. Rutorna representerar 

individernas kopplingsgener. De mörka rutorna betyder att kopplingen är inaktiv. I 
detta exempel antas det att förälder 2 har högst fitness vilket resulterar i att de gener 

där innovationsnumret inte matchar tas från förälder 2. 

2.4 Samevolution 
Vid användning av evolutionära tekniker gör man alltid en fitnessutvärdering av alla 
lösningar eller individer (se 2.2). Som det diskuteras i 2.2.2 så kan denna utvärdering se 
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mycket olika ut, dock något som är vanligt vid användningen av neuroevolution för att 
utveckla karaktärer eller individer för spel är att denna utvärdering låter det artificiella 
neurala nätverket kontrollera en karaktär i spelet och ger den sedan ett fitnessvärde 
beroende på hur väl den spelar spelet. För att detta ska fungera krävs det att nätverket har 
någon sorts miljö eller motståndare att testa sig mot, det vill säga att spelet behöver kunna 
spelas utan en mänsklig spelare, då den mänskliga spelaren annars hade behövt spela spelet 
tusentals gånger. Ifall målet med det artificiella neurala nätverket är att låtsas vara en 
mänsklig spelare så fungerar detta ofta bra, ett exempel är programmet MarI/O (Bling, 
2015) som använder sig utav neuroevolution för att lära ett ANN att spela spelet Super Mario 
World (Nintendo, 1990). 

Ifall spelet i fråga kräver en mänsklig spelare som det neurala nätverket ska utvärdera sig 
mot så fungerar alltså inte denna metod av fitnessutvärdering, exempelvis ett spel där två 
mänskliga spelare tävlar mot varandra och ett ANN ska skapas som kan spela åt en av dessa. 
En alternativ teknik är då något som kallas för samevolution. Samevolution går ut på att ha 
två eller flera separata populationer av individer som tränas upp tillsammans men separat 
med vanliga neuroevolutionstekniker. Sims (1994), Stanley och Miikkulainen (2004) 
beskriver att tekniken fungerar så att de olika populationerna är helt separata och kan 
exempelvis inte dela gener via överkorsning eller liknande, men att de utför sin 
fitnessutvärdering tillsammans, exempelvis i någon sorts tävling mot varandra. De menar att 
detta leder till något likt en kapprustning, där de olika populationerna kontinuerligt försöker 
utvecklas för att kunna vinna mot de andra. 

2.5 Relaterad/tidigare forskning 
Detta projekt tar primärt inspiration från tidigare arbeten av Stanley och Miikkulainen 
(2004) samt av Sims (1994). 

2.5.1 "Virtual Creatures" av Sims 
Sims (1994) beskriver i sitt arbete ett system som först utvecklar fram unika varelser och sen 
utvecklar deras beteende med hjälp av en evolutionär algoritm (se 2.2) och samevolution (se 
2.4). Den första delen av Sims arbete handlar om att utveckla fram unika varelser från 
ingenting. Hur denna process gick till är intressant, då det låter en varelse först utveckla 
fram dess fysiska kropp och egenskaper innan dess kontrollenhet. Detta projekt är dock 
avgränsat till att fokusera på att utveckla fram varelsers kontrollenheter, denna process är 
därför mindre relevant för projektet. Processen resulterade dock i de flesta fall i olika 
varelser som hade en huvudkropp och sedan en eller flera olika armliknande lemmar. Dessa 
lemmar var tänkta att användas av varelsen för att förflytta sig, samt för att interagera med 
övriga objekt i miljön. Utöver detta skapade Sims en kontrollenhet för att styra dessa 
varelser. Kontrollenhetens funktionalitet liknar på många sätt ett artificiellt neuralt nätverk 
och använder olika sensorer från miljön som input, vilket exempelvis inkluderade vinkeln av 
alla leder i lemmarna samt kontaktsensorer för att känna av ifall lemmarna kolliderar med 
något. Som output gav kontrollenheten värden tänkta att simulerar muskelstyrka och de 
används därför för att applicera en kraft på varelsens olika leder. 

Sims placerade sedan dessa varelser i en tävlingsmiljö, som gick ut på att två varelser tävlade 
om att försöka ta sig så nära en kub i mitten av miljön som möjligt, där vinnaren blev den 
varelse som slutade matchen närmast kuben. Denna miljö användes tillsammans med 
samevolution för att utveckla kontrollenheten hos de olika varelserna. 



 15 

Sims beskriver resultatet från arbetet där de olika varelserna lyckades utveckla flera olika 
och varierade strategier. En del kunde exempelvis försöka snabbt ta sig fram till kuben för 
att sedan blockera motståndaren från att ta sig dit, medan andra kunde försöka sno åt sig 
den från motståndaren, eller till och med ta kuben och springa iväg med den. 

2.5.2 "Competitive Coevolution through Evolutionary Complexification"  av 
Stanley och Miikkulainen 

Detta projekt tar även inspiration av Stanley och Miikkulainens (2004) arbete där de 
beskriver ett system likt Sims (1994). Precis som Sims så använder sig Stanley och 
Miikkulainen av samevolution för att utveckla tävlingsinriktade individer i en kompetitiv 
miljö. Till skillnad från Sims arbete så fokuserar de dock helt på beteendet hos individerna 
istället för att först utveckla fram själva individerna. Alla individer i Stanley och 
Miikkulainens arbete har alltså precis samma förutsättningar och det är endast beteendet 
som skiljer dem åt. Tävlingsmiljön innehåller i deras arbete de två individerna som ska tävla, 
samt mat utspritt i miljön som de kan plocka upp (se Figur 10). Individerna har även en 
mängd energi som minskas när de rör på sig. Målet för individerna är att plocka upp maten 
för att öka deras energi och sedan kollidera med motståndaren när individen har mer energi 
än motståndaren för att vinna tävlingen. Stanley och Miikkulainen menar att denna miljö 
skapar möjligheter för många olika typer av strategier då individerna behöver bearbeta allt 
från att plocka upp mat, jaga motståndaren, samt att undvika motståndaren. 
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Figur 10 En skärmdump från Stanley och Miikkulainens (2004) miljö som de 

använder för att träna upp sina robotar. De två figurerna i mitten är robotarna, 
medan de nio andra objekten är maten som robotarna kan plocka upp. 

Stanley och Miikkulainen använder sig utav artificiella neurala nätverk (se 2.1) för att 
kontrollera individerna. De testar två olika typer av nätverk när de utför sin samevolution, 
först ett vanligt artificiellt neuralt nätverk med statisk arkitektur, samt ett nätverk uppbyggt 
med NEAT (se 2.3). De jämför sedan resultatet av dessa olika implementationer genom att 
låta individerna skapade med dem tävla mot varandra för att testa vilken av teknikerna som 
producerade mest effektiva strategier. 

Slutsatsen Stanley och Miikkulainen drog från arbetet var att NEAT var fördelaktigt att 
använda tillsammans med samevolution jämfört med nätverk som använder statisk 
arkitektur. De hävdar att detta beror på att NEAT låter individerna först utveckla enkla 
strategier med få neuroner för att sedan bygga vidare från denna bas genom att progressivt 
lägga till fler neuroner för att skapa mer sofistikerade strategier. Deras arbete genererade 
flera olika typer av beteenden, bland de tidigare generationerna blev exempelvis en 
dominant strategi att i princip stå stilla och låta den andra slösa energi. Eftersom detta blev 
den dominanta strategin så utvecklades så småningom en taktik mot detta vilket var något i 
stil med en "standoff", där robotarna försökte göra små och snabba rörelser mot maten för 
att "lura" den andra att börja röra sig och slösa energi. Andra strategier som utvecklades var 
mer aktiva och försökte exempelvis samla på sig all mat så snabbt som möjligt för att få ett 
energiövertag. 
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3 Problemformulering  
Detta projekt handlar om att utvärdera NEAT tillsammans med tävlingsinriktad 
samevolution för att åstadkomma intelligenta beteenden hos robotar. Syftet med projektet är 
att utvärdera hur väl dessa tekniker kan användas för att utveckla AI system som kan 
användas i datorspel. Något som spel ofta innehåller är väggar och hinder, på grund av detta 
så utvärderas teknikerna i detta arbete på flera olika nivåer med olika mängd komplexitet. 
Arbetet jämför sedan resultaten om hur väl robotarna kunde anpassa sig till de olika 
nivåerna. För att svara på projektets fråga så undersöks följade underfrågor; Kan systemet 
överhuvudtaget lära sig spela spelet på nivåerna tillräckligt väl för att kunna vinna matcher? 
Hur kompetenta strategier kan systemet skapa? Blir dessa strategier mer eller mindre 
kompetenta när nivåns komplexitet ökar? Hur dessa underfrågor utvärderas och besvaras 
beskrivs mer utförligt i den kommande metodbeskrivningen. 

I 2.3 tas det upp att neuroevolutionsalgoritmen NEAT fungerar så att den utgår från en enkel 
bas med få neuroner och använder sig sedan av komplexifiering för att progressivt utveckla 
nätverket till ett betydligt mer utförligt neuralt nätverk. Stanley och Miikkulainen (2004) 
visar i sin artikel att denna komplexifiering är ytterst fördelaktig vid användning av 
samevolution då det låter individerna först utveckla enkla strategier med få neuroner innan 
de sedan börjar bygga på dem med fler neuroner och kopplingar för att skapa mer 
sofistikerade lösningar. De hävdar att detta är fördelaktigt jämfört med de traditionella 
neurala nätverken med statiska neuroner och kopplingar eftersom de kan ha svårigheter att 
finna en bra lösning när de direkt har en stor mängd neuroner att arbeta med, vilket är 
anledningen till att NEAT används i detta projekt. 

I samma artikel beskriver Stanley och Miikkulainen ett system där två robotar tävlar mot 
varandra och utvecklas mot varandra med hjälp av samevolution (se 2.5.2). Detta projekt 
fortsätter deras arbete och bygger på det genom att delvis ge robotarna en annan uppgift att 
tävla om och delvis genom att utöka testet så att det undersöker ifall samma 
inlärningsförmåga behålls även vid användning av mer komplexa miljöer. I Stanley och 
Miikkulainens system är miljön helt öppen och innehåller inga hinder (se 2.5.2), detta arbete 
innehåller en liknande nivå utan några hinder, men utökar även detta och testar systemet på 
flera nivåer som är progressivt mer komplexa genom att introducera hinder och väggar. 

3.1 Metodbeskrivning 
För att utföra arbetet och utvärdera det så utförs en serie med experiment. Alla experiment 
använder sig utav samma tekniker och samma robotar men utför dem på olika miljöer för att 
sedan jämföra dem. För att möjliggöra detta så har robotarna och deras inlärningssystem 
implementerats, samt så har de olika miljöerna de ska testas på skapats, sist så har 
resultaten från experimenten utvärderats. Utvärderingen jämför de olika resultatens 
skillnader och likheter i relation till de frågor som beskrivs ovan i Problemformuleringen. 
Hur utvärderingen går till samt vilka specifika egenskaper som jämförs beskrivs mer 
utförligt nedan i 3.1.3. 

Experimenten utförs med hjälp av samevolution, vilket innebär att två helt separata 
populationer av robotar tränas samtidigt och har sin fitnessutvärdering gemensamt mot 
varandra. Detta innebär att robotarna kontinuerligt försöker förbättra sig och anpassa sig 
specifikt mot dess motståndare under experimentet. Ifall en robot exempelvis blir bra på att 
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sikta så är det möjligt att dess motståndare utvecklar förmågan att undvika skott. Detta 
system innebär att robotarna troligtvis kan utvecklas olika från varandra och samma 
experiment utförs därför flera gånger i hopp om att få så många olika och varierade robotar 
som möjligt att utvecklas. 

Att utföra arbetet med denna metod innebär att utvecklingen av robotarna samt 
utvärderingen av deras egenskaper kan automatiseras, vilket minskar tiden det tar att 
utvärdera varje enskild robot, vilket i sig innebär att arbetet kan skapa och utvärdera flera 
olika robotar. En nackdel med detta är dock att robotarna endast utvärderas mot andra 
robotar. I verkliga spel så används AI styrda karaktärer vanligtvis för att tävla mot mänskliga 
spelare, vilket denna metod inte utvärderar alls. En alternativ utvärderingsmetod hade 
därför varit att testa de utvecklade robotarna mot mänskliga testpersoner och mäta deras 
förmåga samt hur de upplevs att spela mot antingen via en kvalitativ eller en kvantitativ 
studie i enkätform. Denna metod hade kunnat vara intressant eftersom det i slutändan är 
målet med den artificiella intelligensen att den ska användas för att spela mot mänskliga 
spelare. Precis som liknande tidigare arbeten (exempelvis de som beskrivs i 2.5) så har dock 
detta arbete ett osäkert resultat, det är exempelvis möjligt att tekniken inte fungerar alls och 
det hade i så fall inte varit relevant att testa de resulterande robotarna mot människor. Ifall 
detta arbete däremot får positiva resultat så hade det varit en naturlig fortsättning i form av 
en följdstudie att testa samma teknik mot mänskliga motståndare. 

För själva implementationen av robotarna, deras inlärningssystem och testmiljöerna 
används programmeringsspråket C++. Utöver detta har även en grafisk representation av 
systemet skapats, detta med hjälp av spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2017) och 
programmeringsspråket C#. 

3.1.1 Robotarna 
Då arbetet handlar om tävlingsinriktad samevolution så är det logiska valet att experimentet 
innehåller två helt likvärdiga robotar som har samma förutsättningar och egenskaper. Dessa 
robotar är därför relativt enkla och har endast två möjliga handlingar de kan utföra; att röra 
på sig och att sjuka skott. Utöver detta så har de en mängd livspoäng som avgör hur 
hälsosamma de är. Målet för robotarna är i tävlingarna att försöka träffa den andra roboten 
med sina skott vilket minskar deras livspoäng, samt att försöka undvika att själva bli träffade 
av motståndarens skott. En robot anses vinna en match ifall motståndarens livspoäng 
reduceras till noll. 

Med hjälp av evolutionssteget i projektet så lär sig dessa robotar själva hur de ska agera i 
olika situationer. Bland annat hur och när de ska skjuta för att träffa motståndaren, hur de 
ska försöka undvika motståndarens skott samt hur de kan navigera miljön till sin fördel. 

3.1.2 Miljön 
Fokuset i projektet handlar om att undersöka och jämföra hur väl inlärningsalgoritmen 
klarar att hantera olika miljöer med olika mängd komplexitet. Att utforma miljön är därför 
ett viktigt moment. Perspektivet för miljön är i fågelperspektiv, det vill säga att man ser 
robotarna och alla hinder ovanifrån (se Figur 11, Figur 12 och Figur 13). Detta då det ger en 
bra överblick över robotarna, deras rörelser och hindren. 

Som tidigare nämnt så innehåller experimentet flera olika miljöer, dessa börjar med en helt 
öppen miljö utan några som helst väggar eller hinder (se Figur 11). Experimentet 
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introducerar sedan progressivt mer komplexa miljöer som kräver mer sofistikerad hantering 
av robotarna, exempel på hur dessa kan se ut visas i Figur 12 och Figur 13. Dessa mer 
komplexa miljöer kan potentiellt resultera i intressanta strategier där robotarna använder sig 
utav väggarna till deras fördel, som för att gömma sig från skott, eller från motståndarens 
syn. De har dock också nackdelen i att det troligtvis blir svårare för robotarna att lära sig hur 
de ska agera, vilket istället potentiellt kan resultera i mindre utförliga och mindre intressanta 
strategier. 

 

 
Figur 11 Exempel på helt öppen nivå utan några hinder. Cirklarna representerar 

de två robotarna. 

´ 

Figur 12 Exempel på nivå med ett litet hinder. Gröna linjen representerar en 
vägg. Cirklarna representerar de två robotarna. 
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Figur 13 Exempel på nivå med ett stort hinder. De gröna områden representerar 

väggar. Cirklarna representerar de två robotarna. 

3.1.3 Utvärdering 
Utvärderingen jämför resultaten från de olika robotarna på olika miljöer utefter de frågor 
som beskrivs i Problemformuleringen. 

Det första som utvärderas är ifall robotarna överhuvudtaget kan lära sig navigera miljön och 
utföra sin uppgift tillräckligt väl för att kunna komma runt de olika hinder som finns på 
nivåerna samt att kunna vinna matcher. Detta är ett viktigt kriterium att utvärdera först då 
det lägger grundet till ifall resterande kriterier ens är relevanta. Ett potentiellt resultat kan 
exempelvis vara att robotarna fungerar bra på nivåerna med få eller inga hinder, men att de 
nivåer med fler hinder blir för komplexa för roboten att lära sig vilket i så fall innebär att de 
resterande kriterierna är irrelevanta för just den roboten. 

Nästa kriterium som utvärderas är hur kompetenta strategier systemet lyckas skapa och ifall 
dessa strategier är mer eller mindre kompetenta på olika komplexa nivåer. För att mäta hur 
kompetent en robot är så utvärderas den utefter följade egenskaper; dess förmåga att sikta 
och skjuta, dess förmåga att undvika skott samt dess förmåga att använda miljön till dess 
fördel (exempelvis för att gömma sig bakom en vägg för att undvika skott). Dessa egenskaper 
representerar tillsammans de viktigaste egenskaperna en robot kan ha för att anses vara 
kompetent på att spela spelet. De två första av dessa egenskaper kvantifieras i procentform, 
det vill säga; andelen av skott som träffar motståndaren respektive andelen av 
motståndarens skott som undviks. Den sista egenskapen kvantifieras genom att mäta antalet 
av motståndarens skott som skulle ha träffat roboten, men gjorde det inte på grund av att en 
vägg eller ett hinder var i vägen. 

Egenskaper som hur väl roboten siktar och undviker skott är självklart beroende på hur väl 
motståndaren utför motsatta uppgift. Ifall en robot exempelvis siktar dåligt så är det 
sannolikt att dess motståndare lyckas undvika alla skott, även om den annars är dålig på att 
undvika dem. Utvärderingen av varje enskild robot sker därför mot flera olika motståndare 
och från det tas ett medelvärde fram. Detta utvärderas även med avseende på vilken nivå 
som spelades när strategin utvecklades; ökas eller minskas mängden kompetenta strategier 
när nivåns komplexitet ökar? 
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4 Implementation 
Detta kapitel beskriver och diskuterar de designval och beslut som tagits under projektets 
implementation. Det diskuterar även de designval som valts bort, varför detta har gjorts 
samt vad som har implementerats istället. 

4.1 Fitness 
Vid användning av evolution så är utformningen av systemets fitnessfunktion (se 2.2.2) ett 
viktigt designval. Som beskrivet i 2.2.3 så används fitnessfunktionen av systemet för att välja 
ut vilka individer i populationen som tillåts para sig och vilka som förs vidare till nästa 
generation. Denna fitnessfunktion behöver därför ge ett mått på hur bra individen beter sig. 
I detta arbete så handlar detta om robotens förmåga att vinna matcher, ifall roboten vinner 
sina matcher så kan man anse den vara bra medan ifall roboten förlorar matcher så kan den 
anses vara sämre. 

I arbetet av Stanley och Miikkulainen (2004) (se 2.5.2) är fitnessfunktionen helt baserad på 
ifall robotarna vinner sina matcher eller inte. Den första fitnessfunktionen som användes i 
detta arbete tar inspiration från deras fitnessfunktion men ser lite annorlunda ut då den 
även tar hänsyn till robotarnas hälsa, den såg ut så här: (maxHealth - enemyHealth) + 
health. Funktionen ger ett värde mellan noll och maxHealth * 2, där det högsta värdet ges 
ifall roboten vinner matchen utan att själv ta någon skada och noll ges ifall roboten förlorar 
matchen utan att skada dess motståndare. Den liknar Stanley och Miikkulainens 
fitnessfunktion då den överlag ger bra fitness ifall en robot vinner samt dålig fitness ifall 
roboten förlorar, men eftersom den också är baserad på robotarnas hälsa så ger den högre 
fitness till robotar som vinner med större marginal, exempelvis genom att själv ta så lite 
skada som möjligt. 

Preliminära tester visade dock att denna fitnessfunktion fungerade mindre bra i detta arbete 
och resulterade i att individerna inte lyckades förbättra sig mellan generationer. Detta beror 
sannolikt på att flera olika relativt komplexa egenskaper behöver utvecklas för att en robot 
ska vinna matcher, roboten behöver exempelvis lära sig att skjuta skott mot motståndaren, 
lära sig undvika skott samt att navigera miljön. Alla dessa moment behöver uppfyllas för att 
en robot ska vinna matchar konsekvent. När dessa inte uppfylldes helt så blev resultatet med 
denna fitnessfunktion ojämnt och i princip slumpad från generation till generation. 
Exempelvis så kunde robotar vinna på grund av att motståndaren råkade gå in i dess skott, 
utan att den faktiskt siktade mot motståndaren, vilket gav den en hög fitness en generation, 
men inte nästa. I detta arbete så krävde denna typ av fitnessfunktion alltså att robotarna 
direkt skulle kunna utföra sina uppgifter med någon sorts grundläggande kompetens redan 
från första generationen. 

Eftersom robotarna inte startar med någon tidigare kunskap så krävs det i detta arbete 
istället en fitnessfunktion som ger robotarna ett mått för hur väl de utfört sina uppgifter även 
om de inte är tillräckligt bra för att vinna matcher. Figur 14 visar en reviderad version av 
fitnessfunktionen vilket är vad som slutligen användes i arbetet, den fungerar så att den 
utgår från ett grundläggande värde som sedan ökas eller minskas beroende på vilka 
handlingar som utförs under matchen. Roboten får exempelvis extra fitness för varje skott 
den träffar på motståndaren och tappar fitness för varje skott den blir träffad av samt för 
varje skott den missar och ifall den krockar med väggar. Extra fitness ges också ifall roboten 
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vann matchen, baserat på hur lång tid det tog. Ifall en robot exempelvis vinner snabbt så får 
den mer fitness än ifall matchen tog längre tid. Denna fitnessfunktion visade sig fungera 
bättre, eftersom den gav robotarna ett mått för varje enskild egenskap, utan att robotarna 
behövde kunna använda dem tillsammans för att vinna matcher. 

const double BASE_FITNESS = 1000; 
const double FITNESS_PER_HIT = 20; 
const double FITNESS_PER_MISS = -0.5; 
const double FITNESS_PER_MOVE_INTO_WALL = -0.15; 
const double FITNESS_PER_MOVING = 0.02; 
const double FITNESS_PER_BULLET_TAKEN = -10; 
const double FITNESS_PER_USED_SECOND = -2; 
  
[...] 
  
double fitness = BASE_FITNESS; 
fitness += bot0->getBulletsHit() * FITNESS_PER_HIT; 
fitness += bot0->getBulletsMissed() * FITNESS_PER_MISS; 
fitness += bot0->getTicksTryingToMoveIntoWall() * 
FITNESS_PER_MOVE_INTO_WALL; 

fitness += bot0->getTicksMoving() * FITNESS_PER_MOVING; 
fitness += bot1->getBulletsHit() * FITNESS_PER_BULLET_TAKEN; 
  
if (bot1->getHealth() <= 0) 
 fitness += (-FITNESS_PER_USED_SECOND * MAX_SECONDS_TO_RUN) + 
(FITNESS_PER_USED_SECOND * (i / FRAME_RATE)); 

Figur 14 Fitnessfunktionen som används för att utvärdera varje enskild robot 
varje generation under inlärningen. 

Systemet använder sig utav samevolution med två separata populationer, precis som 
beskrivet i 2.4 så innebär detta att fitnessutvärderingen sker gemensamt mellan dessa två 
populationer. I detta fall är utvärderingen i form av att det spelas matcher mellan dem. Varje 
enskild individ behöver alltså utvärdera sig på något sätt mot motståndarens population. En 
population innehåller dock många olika individer, ett problem som uppstår här är då vilken 
av dessa som den förstnämnda individen ska möta i sin match. 

Sims (1994) beskriver i sitt arbete flera olika möjliga lösningar på detta problem, exempelvis 
att varje individ spelar sin match mot en slumpvald individ från motståndarpopulationen, 
han menar dock att denna lösning kan ge ojämna resultat då kompetensen av motståndaren 
kan variera beroende på vilken individ som blir vald. Sims beskriver att man istället kan 
utföra utvärderingen på sådant sätt att varje individ i ena populationen möter varje individ i 
den andra populationen, utför en fitnessutvärdering på alla dessa matcher och använder 
sedan ett medelvärde av detta för att få fram det slutgiltiga fitnessvärdet. Sims beskriver 
denna metod som den sannolikt bästa metoden, då den både blir jämn och rättvis, men att 
det resulterar i att 𝑁� matcher (𝑁 motsvarar antalet individer i varje population) behöver 
spelas för varje generation. Vid användning av stora populationer så blir detta snabbt en 
orimlig mängd matcher då utvärderingen helt enkelt skulle ta för lång tid. Sims beskriver 
även en kompromiss mellan dessa två extremfall, nämligen att man väljer ut ett fåtal 
slumpade individer bland motståndarens population och utför utvärderingen mot dem och 
tar fram ett medelvärde likt tidigare lösning. En alternativ metod är att utföra utvärderingen 
endast en gång likt första lösningen, men att individen som väljs ut är den bästa individen 
från motståndarens population. Denna metod kan självklart fortfarande ge ojämna resultat, 
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då vilken individ som är bäst kan ändras från generation till generation, men Sims menar att 
denna lösning gav de bästa resultaten utan att kräva att en orimlig mängd matcher spelas, 
och det är därför den metod som används i detta arbete. 

4.2 Inputs och outputs 
Vid användning av neuroevolution så är även valet av vilka input- och outputvärden som 
skickas till och från det artificiella neurala nätverket ett viktigt designval (se 2.1.2). Detta val 
avgör vad för information systemet har att arbeta med och behöver därför innehålla all 
nödvändig information för att robotarna ska kunna lära sig spela spelet. Inputneuronerna 
behöver exempelvis innehålla en representation av allt roboten ser och känner av, till 
exempel vart den befinner sig, vart motståndaren befinner sig och någon sorts sensordata för 
att kunna se motståndarens skott. Outputneuronerna behöver kunna skickas vidare till 
robotens styrsystem och behöver därför representera alla robotens möjliga handlingar. 

För att ge nätverket all information det behöver för att kunna göra korrekta beslut används 
20 inputneuroner. Två av dessa representerar en riktningsvektor mot motståndaren, en 
neuron säger ifall roboten kan se motståndaren (det vill säga att det inte är någon vägg i 
vägen), samt en neuron som innehåller avståndet till motståndaren. Sedan används 8 
neuroner som sensorer för att detektera motståndarens skott, samt 8 neuroner för att 
detektera väggar. De 8 sensorer som används för att detektera väggar fungerar så att de drar 
varsina linjer (med begränsad längd) från roboten ut i 8 olika riktningar (se Figur 15) och 
ifall de kolliderar med en vägg så ges ett värde till den kopplade inputneuronen, detta värde 
skalas från 0 till 1 beroende på hur nära väggen är, exempelvis så får en vägg som är precis 
vid utkanten av sensorn värdet 0 medan en vägg som är precis vid roboten får ett värde av 1. 

 
Figur 15 Illustration av sensorer runt en robot som används för att detektera 

väggar. Varje linje är en separat sensor. 

En liknande lösning används även för detektering av skott, precis som för väggarna så 
används 8 sensorer med begränsad längd i olika riktningar, värden mellan 0 och 1 ges också 
till inputneuronerna beroende på skottets avstånd till roboten. Skillnaden är dock att 
sensorerna är uppbyggda av trianglar istället för linjer (se Figur 16). 
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Figur 16 Illustration av sensorer runt en robot som används för att detektera 

motståndarens skott. Varje triangel är en separat sensor. 

En tidigare iteration av skottens detektering använde samma metod som för att detektera 
väggarna, det vill säga med linjer istället för trianglar. Detta fungerade delvis, men hade 
problemet att skotten kunde flyga mellan två av dessa linjer vilket betydde att sensorerna 
ofta missade skott. En enkel lösning på detta var att helt enkelt öka mängden sensorer för att 
garantera att någon av dem plockade upp skotten, men detta skulle innebära att nätverket 
behövde fler inputneuroner. Lösningen beskriven ovan (se Figur 16) användes därför istället 
för att garantera att sensorerna inte kunde missa skott, samtidigt som lösningen endast 
använder sig utav 8 inputneuroner. 

Basheer och Hajmeer (2000) beskriver att det är fördelaktigt att normalisera alla 
inputvärden som skickas till nätverkets inputneuroner för att undvika att vissa neuroner 
viktas starkare än andra, alla inputvärden normaliseras därför så att de ligger mellan 0 och 1. 

För att styra robotarna så användes från början sju stycken outputneuroner; fyra stycken för 
rörelse i varje riktning (upp, ner, höger, vänster), en neuron för att avgöra ifall roboten ska 
skjuta eller inte skjuta samt två som representerade en riktningsvektor för att sikta skotten. 
Dessa outputs visade sig överlag fungera bra och nätverket lyckades snabbt lära sig hur 
rörelseneuronerna skulle användas tillsammans med de olika inputneuronerna för röra sig 
mot motståndaren och för att undvika skott. Nätverket lärde sig också att det var fördelaktigt 
att skjuta majoriteten av tiden, eftersom det ökar chansen att träffa skott. Något som 
däremot fungerade mindre bra med denna lösning var de två sista outputneuronerna som 
representerade riktningsvektorn. Detta visade sig vara svårt för nätverket att hantera då 
nätverket inte lyckades skapa korrekta riktningsvektorer, vilket resulterade i att robotarna 
inte lyckades lära sig att sikta speciellt väl. 

En alternativ lösning som testades använde istället bara en neuron och gick ut på att alltid 
sikta mot motståndaren, men att outputvärdet från neuronen användes för att justera 
vinkeln. Figur 17 illustrerar hur detta fungerar; ett outputvärde av 0.5 får roboten att sikta 
precis mot motståndaren, medan ett värde av 1 får den att sikta lite till höger om 
motståndaren och ett värde av 0 får roboten att sikta lite till vänster om motståndaren. 
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Figur 17 En illustration av hur outputvärdet från siktneuronen kan användas för 

att sikta mot motståndaren (1). 

Tanken med denna lösningen var att göra det enklare för roboten att sikta, genom att 
automatiskt sikta mot motståndaren, men samtidigt tillåta en viss del justering. Eftersom 
robotarna sällan står stilla så är det exempelvis ofta inte optimalt att sikta rakt mot dem, 
utan det kan vara fördelaktigt att exempelvis sikta lite framför dem så att de åker in i skottet. 
Detta fungerade bättre eftersom robotarna nu alltid siktar någorlunda mot motståndaren, 
men även denna lösningen hade ett problem, nämligen att det inte fanns något inputvärde 
som berättade vart motståndaren var på väg, vilket betyder att nätverket hade svårt att veta 
hur eller om den skulle justera riktningen. 

För att lösa detta så implementerades en tredje lösning, vilket är vad som slutligen användes 
i projektet. Denna lösning gick istället ut på att sikta någonstans mellan motståndarens 
nuvarande position och en position lite framåt i motståndarens rörelseriktning. Lösningen 
fungerar så att ett outputvärde av 0 får roboten att sikta precis mot motståndaren, medan ett 
outputvärde av 1 får roboten att sikta en bit framför motståndaren, med andra möjliga 
värden däremellan (se Figur 18). För att ett värde av 1 ska kunna sikta framför motståndaren 
så krävs det dock att motståndaren rör på sig, ifall motståndaren istället står stilla så blir 
siktet precis mot den, oavsett vilket värde som ges. Detta löste problemet med föregående 
lösning eftersom denna lösning nu tar motståndarens rörelse i åtanke och som konsekvens 
av detta så fungerade det bättre i praktiken. 



 26 

 
Figur 18 En illustration av hur outputvärdet från siktneuronen kan användas för 

att sikta mot motståndaren (2). 

4.3 NEAT och evolutionsprocessen 
För implementationen av NEAT används det officiella C++ biblioteket skrivet av Stanley 
(2010), detta bibliotek implementerar alla delar av NEAT så som dess genomstruktur (se 
2.3.1), muteringsfunktion (se 2.3.2) och överkorsningsfunktion (2.3.3).  

Evolutionsprocessen går till så att två populationer med 150 slumpade individer i vardera 
genereras av NEAT. Sedan utförs fitnessutvärderingen beskriven ovan i 4.1 med dessa två 
populationer. Resultaten från denna utvärdering skickas tillbaka in till NEAT biblioteket 
som sedan utför sin selektion (se 2.2.3), överkorsning (se 2.3.3) och mutation (2.3.2) på 
individerna. Från detta skapas en ny generation (se 2.2) av individer med potentiellt nya 
egenskaper och processen börjar då om vid fitnessutvärderingen igen. 

Idealt sett så utförs denna loop tills ett bra resultat erhålls. Problemet med detta är dock hur 
man bestämmer när ett resultat anses vara "bra". Yu och Gen (2010) beskriver tre olika 
metoder för att avgöra när en evolutionär algoritm ska avslutas, en av metoderna avslutar 
helt enkelt processen efter en förbestämd mängd generationer har skapats, en annan 
avslutar processen när ett förbestämt fitnessvärde har nåtts, medan den sista avslutar 
processen ifall det högsta fitnessvärdet inte har förbättrats på ett bestämt antal generationer. 
Av dessa tre metoder så är det dock ingen som passar perfekt till arbetet. Den första avslutar 
inte processen när en bra lösning har funnits, utan baseras istället på en gissning att bra 
resultat bör ha genererats efter det förbestämda antalet generationer. Den andra metoden 
kräver att en förbestämd "bästa" lösning finns, vilket detta projekt inte har. Den sista 
metoden utgör problem eftersom projektet använder sig utav samevolution. Precis som 
Stanley och Miikkulainen (2004) beskriver i sitt arbete så innebär detta att 
fitnessutvärderingen (se 4.1) är baserad på hur väl individen kan spela mot den andra 
populationen, detta betyder att dess fitness inte ökar mellan generationer, ifall en population 
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exempelvis blir bättre så kommer den andra populationens fitness att minska, vilket innebär 
att denna fitness endast kan användas för att jämföra lösningen med andra individer från 
samma generation och inte för att avgöra ifall populationens fitness har stagnerat eller inte. 

Även om ingen av de ovannämnda metoderna är optimala för projektet så behöver det finnas 
något som avgör när processen ska avslutas. Två av metoderna fungerar inte alls på grund av 
typen av fitness som används, den valda metoden är därför att låta processen köra i ett 
förbestämt antal generationer. Preliminära tester visade att lösningarna överlag inte 
förändrades märkbart efter 300-400 generationer vilket därför fungerar som en bra 
maxgräns. För att inte riskera att kapa av processen innan den är når sitt bästa resultat så 
tillåts den köra lite extra och avslutas istället efter 500 generationer. 

Antalet individer som varje population innehåller är en annan viktig parameter som kan 
påverka processen och resultatet. En för låg mängd individer kan leda till att individerna inte 
lyckas lära sig speciellt väl, medan en för hög mängd leder till att processen tar onödigt lång 
tid. Preliminära tester visade att 150 individer var en bra kompromiss som gav tillräckligt 
med utrymme för individerna att lära sig, utan att processen tog orimligt lång tid. 

4.4 Experimentmiljö 
För att utföra undersökningen så krävs det en miljö där inlärningssystemet kan köras och 
där de resulterande robotarna kan utvärderas, denna miljö är utformad utefter kraven 
beskrivna i 3.1. Ett stort fokus i projektet är att testa och jämföra hur väl systemet fungerar 
på olika nivåer med olika komplexa hinder. För att ha en utgångspunkt att jämföra med så 
skapades det därför först en helt tom nivå, utan några hinder (se Figur 19). Utefter detta 
utformades nivåer med mer varierande mängd komplexitet, den andra nivån (se Figur 20) 
innehåller därför ett relativt enkelt hinder i form av en vägg som delar upp nivån, detta 
hinder innebär att robotarna som minst behöver lära sig att navigera nivån och ta sig runt 
detta för att nå motståndaren. Den tredje nivån (se Figur 21) innehåller ett större hinder 
med endast en smal tunnel som robotarna behöver ta sig igenom för att nå motståndaren. 
Eftersom denna tunnel är den enda vägen till motståndaren så måste robotarna lära sig 
utnyttja denna på ett bra sätt, att exempelvis bara röra sig igenom den till motståndarens 
sida innebär sannolikt att motståndaren kan skjuta flera skott mot roboten utan att den har 
några möjligheter att undvika. 

Det är självklart en fördel att utföra inlärningssystemet och utvärderingen på så många olika 
nivåer som möjligt, men för att hålla tidskraven rimliga så har arbetet begränsats till tre 
nivåer. Dessa nivåer utformades därför på detta vis för att skapa en någorlunda varierad 
samling miljöer som efterliknar situationer från verkliga spel så bra som möjligt. Nivån som 
visas i Figur 20 liknar exempelvis en situation där spelarna kan gå runt ett hörn på 
exempelvis en byggnad medan nivån från Figur 21 liknar en situation där spelaren behöver 
ta sig igenom exempelvis en korridor eller en grotta, vilket alla är relativt vanliga situationer 
i spel. 
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Figur 19 En skärmdump av första nivån skapad för projektet. Nivån är helt 

öppen och innehåller inga hinder. Cirklarna representerar de två robotarna. Gröna 
linjen över robotarna är deras livspoäng. 

 
Figur 20 En skärmdump av andra nivån skapad för projektet. Nivån innehåller 

endast ett enkelt hinder i mitten. Gröna rektangeln representerar en vägg. Cirklarna 
representerar de två robotarna. Gröna linjen över robotarna är deras livspoäng. 
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Figur 21 En skärmdump av tredje nivån skapad för projektet. Nivån innehåller 

stora hinder och har endast en smal tunnel som robotarna kan använda sig av för att 
nå varandra. Gröna området representerar väggar. Cirklarna representerar de två 

robotarna. Gröna linjen över robotarna är deras livspoäng. 

4.5 Utvärdering 
De egenskaper hos robotarna som utvärderas är som tidigare nämnt (se 3): ifall de 
överhuvudtaget kan lära sig spela spelet tillräckligt väl på de olika nivåerna för att kunna 
vinna matcher samt hur kompetenta strategier de lyckas skapa. Detta underkapitel beskriver 
hur mätningen av dessa egenskaper har implementerats. 

För att underlätta utvärderingen av de olika resulterande robotarna så har ett system skapats 
för att automatiskt utföra utvärderingen. Detta minskar tiden det tar att utföra 
utvärderingen för varje enskild robot jämfört med att manuellt observera och utvärdera dem, 
vilket betyder att fler separata robotar kan skapas och utvärderas inom samma tidsram. Det 
underlättar också med resultatens objektivitet eftersom robotarna utvärderas helt 
automatiskt utefter fasta och förbestämda kriterier. 

När inlärningssystemet har kört färdigt så är två separata populationer av robotar 
utvecklade, från detta så väljs den bästa ut (det vill säga, den med högst fitness) från varje 
population för att skickas vidare till utvärderingen. Att endast utvärdera dessa två mot 
varandra kan dock ge bristande resultat eftersom det i så fall endast visar hur väl de utför sin 
uppgift mot den motståndaren, de behöver därför testas och utvärderas mot flera olika 
motståndare. För att utföra detta så körs inlärningssystemet 15 gånger för varje nivå, vilket 
resulterar i 30 unika robotar från varje nivå. Dessa utvärderas sedan i ett "alla möter alla" 
format (det vill säga att alla från samma nivå möter varandra), där deras förmågor och 
egenskaper mäts i varje match. Efter alla matcher har spelats så tas det fram ett medelvärde 
från dessa resultat, vilket används som det slutgiltiga resultatet för roboten. 

Som beskrivet i 3.1.3 så är de egenskaper som utvärderas för att mäta robotarnas kompetens 
de följande: deras förmåga att sikta och skjuta, deras förmåga att undvika skott samt deras 
förmåga att använda miljön till sin fördel. De två första egenskaperna är relativt enkla och 
utvärderingssystemet räknar helt enkelt antalet skott robotarna skjuter samt hur många av 
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dessa de träffar för att i procentform mäta deras förmåga att sikta och skjuta samt deras 
förmåga att undvika skott. Den tredje egenskapen är lite knepigare, för att mäta hur väl 
robotarna använder miljön till sin fördel så räknar systemet antalet skott som sannolikt 
skulle ha träffat roboten, men gjorde det inte på grund av att en vägg var i vägen. Detta 
fungerar så att när ett skott kolliderar med en vägg och försvinner så dras det en linje en bit 
framåt i dess färdriktning (se Figur 22), ifall denna linje överlappar med motståndaren så är 
det sannolikt att skottet skulle ha träffat ifall väggen inte var i vägen. 

 
Figur 22 Figuren illustrerar funktionaliteten av systemet som mäter hur väl en 

robot använder sig av miljön till sin fördel. Den stora cirkeln är en robot, med dess 
livspoäng ovanför. Den stora gröna rektangeln representerar en vägg och den lilla 

cirkeln representerar ett skott. Den röda linjen visar vart skottet hade placerats inom 
en kort tid ifall väggen inte hade varit där. 

Utöver dessa egenskaper så utvärderas även robotarnas förmåga att vinna matcher. I den 
automatiska utvärderingen beskriven ovan så sparas även antalet matcher varje robot 
vinner. Från detta går det att se hur många gånger en robot har vunnit, hur många gånger 
den har förlorat samt hur många gånger det blivit oavgjort. I varje utvärdering så får 
robotarna totalt två minuter på sig att spela, ifall ingen har vunnit på denna tid så räknas 
matchen som oavgjord. Efter detta så räknas robotarnas alla vinster ihop. Ifall en robot har 
vunnit minst 10% av sina matcher så anses den vara tillräckligt kompetent för att klara av att 
spela spelet. 
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5 Utvärdering 
För utvärdering av tekniken så har experimentet utförts 15 gånger per nivå för inlärning. 
Eftersom samevolutionen använder sig av två populationer så skapar varje körning två 
individuella inlärda robotar. Dessa körningar skapar alltså 30 robotar per nivå, vilket totalt 
blir 90 robotar. Dessa robotar har sedan utvärderats utefter kriterierna beskrivna i 3.1.3 och 
4.5, i ett "alla möter alla" format (inom samma nivå), det vill säga att alla 30 robotar per nivå 
har spelat mot varandra och utvärderats individuellt utefter kritikerna. Resultaten från dessa 
utvärderingar presenteras och diskuteras nedan. 

5.1 Presentation av undersökning 
Resultaten från alla robotars utvärderingar presenteras med hjälp av en serie lådagram i 
Figur 23 och Figur 24, uppdelat per nivå. 

 
Figur 23 Sammanställning av utvärderingarna för alla robotar uppdelat per nivå. 

Visar robotarnas vinstprocent, samt deras träffprocent och undviksprocent. 
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Figur 24 Sammanställning av utvärderingarna för alla robotar uppdelat per nivå. 

Visar antalet gånger robotarna undvek skott med hjälp av miljön. 

I Figur 23 kan man tydligt se att vinstchansen för robotarna på de två nivåerna med hinder 
är överlag lägre än vinstchansen för robotarna på den helt öppna nivån, detta kan anses vara 
underligt, då förlust för en robot innebär vinst för en annan, vilket betyder att medelvärdet 
för alla borde ligga runt 50%. Anledningen till detta är dock att många av matcherna på 
dessa två nivåer blir oavgjorda, det vill säga att ingen av robotarna vinner matchen. Att 
matcher blir oavgjorda kan hända av flera olika anledningar, men den vanligaste situationen 
händer ifall robotarna inte lyckas navigera miljön korrekt och exempelvis fastnar på sin sida 
av nivån. Dessa matcher kan resultera i att medelvärdena blir missvisande; ifall båda 
robotarna exempelvis fastnar bakom väggar men fortfarande skjuter skott så kommer dessa 
alltid att missa, vilket innebär att båda robotarna räknar med att de träffar 0% av sina skott 
samt undviker 100% av motståndarens skott, vilket tekniskt sett stämmer, men resulterar i 
missvisande statistik. 

För att undvika dessa problem så presenteras samma resultat igen nedan i Figur 25 och 
Figur 26, denna gång med alla oavgjorda matcher bortfiltrerade. Dessa figurer visar samma 
resultat för den öppna nivån som i Figur 23 och Figur 24 ovan, detta är eftersom denna nivå 
inte har några oavgjorda matcher att filtrera bort. 
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Figur 25 Visar samma data som Figur 23, med oavgjorda matcher bortfiltrerade 
från resultaten. Den helt öppna nivån har inte några oavgjorda matcher som kan 

filtreras bort, så den visar precis samma data som Figur 23. 
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Figur 26 Visar samma data som Figur 24, med oavgjorda matcher bortfiltrerade 
från resultaten. Den helt öppna nivån har inte några oavgjorda matcher som kan 

filtreras bort, så den visar precis samma data som Figur 24. 

5.2 Analys 
Det första man kan säga om resultaten är att systemet fungerade bättre på den öppna nivån 
jämfört med de två andra. Medelvärdena för de olika egenskaperna är exempelvis betydligt 
högre på den öppna nivån. I den filtrerade statistiken så är dock resultaten relativt lika för 
alla tre nivåer, med undantaget att resultaten har en någon större spridning på nivåerna med 
väggar. Denna spridning beror på att några få av robotarna har fått majoriteten av sina 
matcher bortfiltrerade, vilket betyder att deras medelvärden endast blir baserade på ett fåtal 
matcher, istället för alla 29 matcher, vilket leder till större chans för roboten att få 
extremvärden så som nästan 100% vinst eller nästan 0% vinst. 

Att resultaten behövde filtreras beror som nämnt ovan i 5.1 på att många matcher blev 
oavgjorda, samt att detta i de flesta fall berodde på att robotarna fastnade. Men varför hände 
detta? Problemet har sitt ursprung i att systemet endast lyckas lära sig en strategi i taget. De 
absolut vanligaste strategierna som uppkom på nivåerna med väggar baserades på att en av 
robotarna tog sig över till motståndarens sida, medan motståndarens strategi då var att 
stanna kvar på sin sida och vänta tills motståndaren dök upp. Eftersom samevolutionen i 
arbetet använder sig utav två populationer så fungerade dessa strategier bra under 
inlärningen, en population lär sig alltså att ta sig till motståndaren, medan den andra lär sig 
att stanna på sin sida. När dessa inlärda robotar sedan spelar mot andra robotar så blir 
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problemet tydligt. Ifall exempelvis två robotar som båda lärt sig stanna kvar på sin sida 
möter varandra så blir matchen oavgjord, då båda håller sig på sin egna sida i väntan på att 
motståndaren ska dyka upp, vilket aldrig händer. Samma situation kan hända (dock mindre 
vanligt) när två robotar som båda lärt sig ta sig till motståndarens sida möts, då de ibland 
helt enkelt kan gå förbi varandra och sedan stanna på motståndarens sida, vilket leder till 
samma problem. 

Systemet lyckades alltså inte lära robotarna att anpassa sig till motståndarens strategi, utan 
de lärde sig endast en strategi som de sedan höll sig fast vid, ifall motståndarens strategi då 
inte passar med denna så fick roboten problem. Detta kan potentiellt bero på hur 
fitnessutvärderingen gick till; som beskrivet i 4.1 så utfördes denna utvärdering varje 
generation mot en motståndarpopulation. Evolutionära algoritmer fungerar ofta så att alla 
individer i populationen progressivt rör sig i samma riktning och närmar sig därför liknande 
resultat (Jones, 1998). I detta arbete betyder detta att alla individer i populationen sakta 
men säkert närmar sig samma strategi. Eftersom populationerna i detta arbete endast 
utvärderas mot en annan population så utvärderas de då alltså endast mot en annan strategi. 
Populationen anpassar då sin strategi till att fungera mot denna enda strategin som den 
utvärderas mot, vilket resulterade i att robotarna endast lärde sig en enda strategi. 
Potentiella förbättringar eller lösningar på detta problem hade kunnat vara att utföra 
utvärderingen även mot den egna populationen, eller att utföra hela samevolutionen med tre 
- fyra separata populationer istället för endast två. Resultaten från en sådan situation är 
svårt att förutse men det hade tvingat robotarna att anpassa sig till att kunna vinna mot flera 
olika strategier. Alternativt så hade det kunnat leda till att robotarna istället endast blir 
"förvirrade" om hur de ska anpassa sig och skulle i så fall inte lyckas lära sig vinna mot 
någon av dem. 

Från statistiken kan man tydligt se att resultatet blev sämre på de två nivåerna med väggar 
jämfört med den helt öppna nivån, men något som är svårt att se från bara statistiken är 
beteendet majoriteten av robotarna fick på dessa nivåer. I majoriteten av de matcher som 
"fungerade", det vill säga de matcher som inte fick ovanstående problem och blev oavgjorda, 
så lyckades robotarna hitta varandra och då börja kunna skjuta på varandra och spela 
matchen som vanligt. Det som dock hände i majoriteten av dessa matcher var att deras 
beteende blev av betydligt lägre kvalité än beteendet från robotarna på den öppna nivån. Ett 
exempel på detta visas nedan i Figur 27 där båda robotarna tar sig till varsitt hörn och står 
nästan helt stilla medan de skjuter på varandra. Detta betyder alltså att de inte ens försöker 
undvika skott, till skillnad från den öppna nivån, där flera av robotarna tidigt blev 
kompetenta på att undvika. 
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Figur 27 Ett exempel på ett dåligt beteende från robotarna på nivån med en 

vägg. 

Ovan i Figur 24 och Figur 26 så presenteras resultaten för robotarnas förmåga att använda 
miljön till sin fördel. Här visas ännu en anledning till varför resultaten behövde filtreras. Det 
korrekta resultatet är i detta fallet det filtrerade resultatet, som visar att majoriteten av 
robotarna undvek i genomsnitt mindre än ett skott med hjälp av miljön. Eftersom dessa är så 
låga är det tydligt att se att robotarna inte alls lyckades lära sig använda miljön till sin fördel. 
De få gånger där de gjort det är helt enkelt av ren slump, att de exempelvis råkade gå nära 
väggen när ett skott träffade den. I det ofiltrerade resultatet så är dessa värden betydligt 
högre, med några extremvärden så höga som 160. Dessa beror dock på hur robotarna fastnar 
i vissa av de oavgjorda matcherna. Ifall en robot exempelvis fastnar som i Figur 28 så kan 
motståndaren stå och skjuta på den konstant och eftersom den står bakom väggen så räknas 
det som att den använda miljön till sin fördel. Detta är tekniskt sett sant, den använder 
faktiskt miljön till sin fördel genom att använda den som skydd, men eftersom den sedan 
inte rör på sig något mer, eller utför någon handling som hjälper den vinna matchen så anses 
resultatet vara ogiltigt och behöver därför filtreras bort. 
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Figur 28 Exempel på en oavgjord match, där båda robotarna fastnar på sina 

startsidor. 

5.3 Slutsatser 
Den första slutsatsen som kan dras från resultatet är att systemet fungerade utefter 
kriterierna. Majoriteten av robotarna utvecklades tillräckligt väl för att kunna vinna matcher 
utefter kraven beskrivna i 4.5, det vill säga att majoriteten (men inte alla) av robotarna blev 
tillräckligt kompetenta för att vinna minst 10% av sina matcher. 

Vidare så är det tydligt att även om systemet tekniskt sett fungerade utefter kraven så lärde 
sig robotarna inte att anpassa sig till mer än en strategi (se 5.2), vilket minskar mängden 
möjliga användningsområden. Det är exempelvis inte praktiskt att använda systemet i dess 
nuvarande form för att skapa AI-kontrollerade fiender till spel där de ska tävla mot 
mänskliga spelare, då människor ofta ändrar sitt beteende under matchens gång, vilket 
robotarna inte skulle kunna hantera. 

Utöver detta så blev det resulterande beteendet hos robotarna överlag av lägre kvalitet på 
nivåerna med väggar jämfört med den öppna nivån (se 5.2). Exakt varför detta uppstod är 
svårt att säga men det kan exempelvis bero på att problemet som systemet ska lösa är för 
komplext. Robotarnas uppgift kan i stort sett delas upp i tre delar: de behöver lära sig sikta / 
skjuta, de behöver lära sig undvika motståndarens skott och de behöver lära sig att navigera 
miljön. Detta är alltså tre relativt separata egenskaper som alla tre är komplexa. Så som 
tekniken används i detta arbete så försöker den lära robotarna alla dessa egenskaper 
samtidigt, vilket potentiellt kan vara för svårt för systemet att hantera. I ett arbete av Gomez 
och Miikkulainen (1997) beskriver de ett system där de delar upp evolutionen i flera delar för 
att underlätta för systemet att lära sig lösa ett komplext problem. En liknande lösning hade 
potentiellt kunnat användas i detta arbete för att förbättra resultaten. Systemet hade då 
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exempelvis kunnat börja med att lära robotarna att endast navigera miljön, och sedan byggt 
på detta med att endast lära dem att undvika skott, för att sist lära dem att sikta och skjuta. 
Denna uppdelningen hade potentiellt kunnat underlätta för systemet att lära sig varje 
enskild egenskap separat, istället för att behöva lära sig alla samtidigt. På den öppna nivån så 
försvinner dock kriteriet att kunna navigera miljön, eftersom det inte finns någon miljö att 
navigera, vilket förklarar varför systemet fungerade bättre på den nivån. 
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6 Avslutande diskussion 
Detta kapitel innehåller en kort sammanfattning av hela projektet, samt en diskussion om 
arbetet i dess helhet som diskuterar resultaten i ett större sammanhang utanför 
problemformuleringen. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om möjliga framtida 
arbeten som kan fortsätta från grunden detta arbete har lagt. 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att utvärdera hur väl neuroevolutionstekniken NEAT med hjälp 
av samevolution kan användas för att skapa AI-kontrollerade robotar för användning till 
digitala spel. Dagens spel innehåller ofta hinder och väggar i form av olika miljöer, arbetet 
utvärderas därför genom att mäta robotarnas resulterande kompetens på flera olika nivåer 
med varierande komplexitet. 

Dessa robotar lär sig spela ett enkelt spel där två robotar tävlar mot varandra. Robotarna har 
två möjliga handlingar de kan utföra; att förflytta sig och att skjuta skott. Målet i spelet är att 
skjuta och träffa motståndaren tills den får slut på liv, vilket resulterar i att andra roboten 
vinner matchen. 

För att ta reda på hur väl tekniken fungerade så har ett system skapats som med hjälp av 
NEAT tränar upp en serie robotar som sedan med hjälp av samevolution tävlar mot varandra 
för att progressivt lära sig från de andra robotarna och utvecklas. Denna process har sedan 
utförts på tre olika nivåer: en öppen nivå helt utan några hinder eller väggar, en nivå med ett 
enkelt hinder samt en nivå med större hinder. På varje nivå har 30 stycken robotar blivit 
upplärda, dessa totalt 90 robotar har sedan utvärderats genom att tävla mot varandra i ett 
"alla möter alla" format (inom samma nivå). I dessa utvärderingar har deras olika 
egenskaper mätts, specifikt så har deras förmåga att sikta / skjuta mätts samt deras förmåga 
att undvika skott och deras förmåga att använda miljön till sin fördel. 

Resultaten från dessa utvärderingar visar att systemet fungerade för att skapa AI-
kontrollerade robotar som kunde spela spelet tillräckligt väl för att vinna matcher. 
Resultaten visade dock också ett par problem med systemet, exempelvis att det endast 
lyckades lära varje enskild robot en strategi i taget, som de sedan inte kunde anpassa sig 
från. Detta innebar att robotarna endast kunde agera kompetent mot de robotar som de 
tränats upp mot och fungerade då mindre bra när de spelade mot andra robotar som hade 
andra strategier. Ett annat problem som uppstod var att robotarna inte lärde sig att använda 
miljön speciellt väl. De lyckades lära sig navigera miljön och på så sätt ta sig till sin 
motståndare, men använde aldrig miljön till sin fördel, exempelvis till att gömma sig bakom 
för att undvika skott. 

Slutsatsen man kan dra från arbetets resultat är att systemet fungerade, men har vissa 
viktiga problem, exempelvis de som nämns ovan samt att det i dess nuvarande form inte 
skulle fungera speciellt väl i tävlingar mot mänskliga motståndare, då systemet endast lyckas 
anpassa sig efter en strategi. Arbetet har dock lagt en bra grund för möjliga fortsatta 
undersökningar och arbeten som kan bygga på och förbättra systemet. 
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6.2 Diskussion 
Som beskrivet i 2.5.2 och 3 så använder detta arbete precis samma tekniker som Stanley och 
Miikkulainen (2004) använde i sitt arbete. Den stora skillnaden mellan deras arbete och 
detta är att detta arbete utvärderar dessa tekniker på mer komplexa miljöer med hinder och 
väggar. Från resultaten och slutsatsen ovan så är det tydligt att tekniken inte fungerade 
speciellt bra när dessa väggar eller hinder fanns i miljön. Resultatet från den tomma nivån, 
samt resultaten från Stanley och Miikkulainen visar dock att tekniken fungerade bra så länge 
det inte fanns några hinder, vilket tyder på att tekniken sannolikt fungerar bra så länge 
miljön som används är mestadels öppen, eller endast innehåller få och små hinder. 

Stanley och Miikkulainens resultat går även att använda för att argumentera för resultatets 
tillförlitlighet. Eftersom den öppna nivån i detta arbete fick liknande resultat som deras så 
tyder det på att tekniken är implementerad korrekt. Det är självklart svårare att argumentera 
för tillförlitligheten av resultatet på nivåerna med hinder, eftersom Stanley och 
Miikkulainens arbete inte innehöll några väggar eller hinder, men det man kan argumentera 
med är att det är samma teknik som används på alla nivåer i detta arbete, vilket betyder att 
tillförlitligheten bör vara likvärdig. 

När man pratar om samhällelig nytta så finns det flera olika användningsområden för 
tekniken som används. Först och främst så kan den användas till det denna studie handlar 
om, nämligen för att skapa AI-kontrollerade robotar till digitala spel, dock som detta arbete 
visat så behöver tekniken sannolikt förbättras innan den är rimlig att använda i spel. Utöver 
det så är tekniken i sig är relativt generell och kan därför ändras och anpassas till andra 
användningsområden. Den hade exempelvis kunnat användas för inlärning och styrning av 
verkliga robotar i nyttosyfte. Istället för att lära sig sikta, skjuta och att undvika skott så hade 
systemet exempelvis kunnat lära sig kontrollera produktionsrobotar för att effektivisera 
produktionsflödet. 

Detta användningsområde tar dock upp vissa etiska aspekter. Som arbetet har visat så kan 
de beteenden som uppkommer när tekniken har utfört sin inlärning i många fall vara relativt 
oförutsägbara, individerna utvecklas för att lösa ett specifikt problem, men exakt hur de 
löser detta problem är svårt att förutspå. I digitala spel så är detta sällan ett problem, det kan 
snarare vara en fördel då oförutsägbara motståndare till och med kan vara roligare att möta 
(Sweetser och Wiles, 2002), men när det handlar om verkliga robotar så är det svårare att 
motivera att denna oförutsägbarhet är en positiv kvalitet. När det exempelvis handlar om 
stora och kraftfulla robotar så skulle det potentiellt kunna vara farligt ifall de gör något 
oväntat. 

6.3 Framtida arbete 
En stor fördel med att använda tekniken som används i detta arbete är att AIn kan utvecklas 
från ingenting, utan att ge systemet någon tidigare kunskap eller mänsklig expertis. Det 
största problemet med tekniken visade sig dock vara att den inte lyckades lära sig hantera 
miljön speciellt bra. Som beskrivet i 5.2 och 5.3 så blev systemet tillräckligt kompetent för att 
ta sig runt miljön, men det till kostnaden att robotens resterande beteende blev sämre. 
Systemet lärde sig aldrig heller att använda miljön till sin fördel, exempelvis genom att 
gömma sig bakom en vägg för att undvika skott. Framtida arbeten skulle kunna bygga på 
grunden detta arbete lagt för att försöka förbättra dessa svagheter. 
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Som beskrivet i 5.3 så hade exempelvis en teknik likt den som Gomez och Miikkulainen 
(1997) använde i sitt arbete potentiellt kunnat användas för att förbättra resultatet i detta 
arbete. Deras arbete går ut på att dela upp inlärningen i flera steg. De menar att detta är 
fördelaktigt då det är enklare för den evolutionära algoritmen att lösa mindre och enklare 
problem, jämfört med att algoritmen ska behöva lösa ett stort och komplext problem. Denna 
teknik hade exempelvis kunnat användas genom att dela upp inlärningen i tre delar: att först 
lära robotarna att endast navigera miljön, för att sedan gå vidare med att endast lära 
robotarna att undvika skott och att sist lära dem att sikta och skjuta. 

En annan fördel med denna metod är hur fitnessutvärderingen skulle fungera. 
Fitnessutvärderingen som används i detta arbete försöker dela ut fitness så bra som möjligt 
för robotarnas alla möjliga handlingar, detta har visat sig fungera i arbetet men är 
problematiskt eftersom det är svårt att bestämma vad varje enskild handling bör få för vikt i 
det sammanlagda fitnessvärdet. Genom att använda tekniken som delar upp inlärningen så 
hade fitnesspoängen blivit enklare att dela ut, eftersom endast en egenskap utvärderas i 
taget. Vid inlärning av att sikta och skjuta så är det exempelvis endast antalet skott som 
träffar som skulle avgöra fitnessen. Exakt vad för effekt denna teknik hade haft på resultatet 
är svårt att säga, men eftersom systemet endast behöver lära sig en del i taget så hade det 
potentiellt kunnat hjälpa robotarna skapa strategier av högre kvalitet, vilket innebär att det 
är en intressant teknik att testa och utvärdera. 

En annan teknik som hade varit intressant att utvärdera är att dela upp det neurala 
nätverket som styr robotarna till två separata nätverk. I detta arbete så hanteras alla 
handlingar som robotarna kan utföra av ett artificiellt neuralt nätverk, deras handlingar kan 
dock enkelt delas upp i två relativt separata delar: en del som hanterar robotarnas rörelse 
och en del som hanterar robotarnas förmåga att sikta och skjuta. Dessa två delar hade då 
kunnat styras av helt separata neurala nätverk. Det första av dessa två uppdelade nätverken 
behöver då lära sig att navigera miljön och att undvika skott, men behöver inte få någon 
information om hur den ska skjuta skott. Det andra nätverket skulle då endast hantera att 
sikta och skjuta. Precis som med den föregående tekniken så är det svårt att förespå exakt 
vad för effekt en sådan uppdelning hade haft, men eftersom nätverken med denna teknik 
skulle ha färre inputs, färre outputs och allmänt mindre information de behöver bearbeta så 
är det potentiellt möjligt att tekniken hade kunnat förbättra systemets inlärningsförmåga. 

På grund av hur artificiella neurala nätverk fungerar så är det även svårt att säga ifall de 
inputs och outputs som valts att använda i arbetet är optimala eller inte. Det är möjligt att 
resultaten hade kunnat bli annorlunda med en annan uppsättning inputs och outputs. En 
intressant fortsättning på arbetet hade alltså varit att behålla samma system, men försökt 
ytterligare justera vilka inputs och outputs som nätverket använder samt att testa flera olika 
uppsättningar inputs och outputs för att se ifall det gör något skillnad. 

I 5.2 så diskuteras problemet med att systemet endast lär sig en strategi, och att detta är 
problematiskt för att den då inte kan anpassa sig efter motståndarens strategi ifall den är 
något annat än vad roboten har tränats för. 5.2 diskuterar också en möjlig lösning på detta, 
nämligen att utföra fitnessutvärderingen med fler än endast två populationer, eller till och 
med mot den egna populationen. Detta hade tvingat robotarna att lära sig anpassa sin 
strategi mot flera olika strategier istället för endast en som det fungerar i nuläget. Ett möjligt 
problem med denna lösning är dock att det potentiellt hade kunnat leda till att robotarna 
istället blir "förvirrade" under inlärningen och då inte lyckas lära sig någon strategi alls. Ifall 
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detta problem hade uppstått eller inte är dock svårt att förutspå och det hade därför varit 
intressant att utföra en följdstudie för att utvärdera denna metod. 

Som beskrivet i 5.3 så är systemet i dagsläget inte praktiskt att använda för att träna robotar 
som ska tävla mot mänskliga spelare, men ifall systemet kan förbättra sin 
anpassningsförmåga, exempelvis med hjälp av någon eller flera av de ovannämnda 
teknikerna, så hade det varit intressant att utföra arbetets utvärdering genom att låta 
människor spela mot robotarna. Målet med AI i spel är ju i slutändan att den ska användas 
för att spela mot eller med mänskliga spelare. En studie som utför undersökningen mot 
människor hade därför kunnat svara på flera intressanta frågor så som exempelvis hur 
naturliga robotarna känns för mänskliga spelare, samt hur svåra de är att spela mot. 
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