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Sammanfattning 
 

I detta arbete som fokuserar på hur neurala nätverk kan appliceras på och hur väl de 

presterar i en spelmiljö undersöks två nätverksarkitekturer applicerat på en simulation 

av ett så kallat urvalsbaserat spel. I arbetet så är ett urvalsbaserat spel ett spel som går 

ut på att en spelare skall göra en mängd val innan spelet börjar, och de två 

nätverksarkitekturerna som utvärderas är Feed Forward och NEAT. Experimenten 

låter nätverken skapa lag för en förenklad version av spelet Pokemon och kommer 

sedan att låta dessa lag tävla emot varandra i en deterministisk testmiljö för att 

bedöma hur bra nätverken presterar. 
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1 Introduktion 

Många spel idag har inte förutbestämda förutsättningar för hur en spelare skall spela dem, 

medan gameplay och målet med spelet är samma för alla spelare så är val av vapen i first 

person shooters och karaktärer i fightingspel en typ av urval som en spelare gör innan det 

“riktiga” spelet börjar. Det finns även spel som tar detta längre, trading card games går ut på 

att spelaren ska samla kort och strategiskt bygga lekar med kombinationer av dessa för att 

besegra sina motståndare. I dessa spel kan lika mycket tid som läggs på spelet självt läggas 

på planering och förarbete. 

När man argumenterar för en artificiell intelligens (AI) i spel som skall vara mer varierad 

och mindre förutsägbar är ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) ett alternativ (Stanley, 

Bryant &Miikulainen, 2005). Ett ANN har fördelar som att det kan lära sig ett spel, och att 

det kan skapa ett betteende som lär sig hantera olika situationer. Detta kan vara önskvärt för 

att undvika den förutsägbarhet som kan uppkomma i statiska färdiggjorda AIs. 

Detta arbete har som mål att testa hur ett ANN skulle kunna fungera för den aspekt av spel 

som involverar urval och större mängder data. Två arkitekturer för genetiska neurala nätverk 

kommer testas på en simplifierad version av spelet Pokemon för att jämföra deras förmåga 

att hantera den aspekt av spelet som involverar skapande av laguppställning och 

spelförberedelser. De arkitekturer som kommer jämföras är ett enkelt feedforward nätverk 

och det lite mer avancerade NEAT nätverket som tar extra steg när det utvecklar sin 

inbördes struktur. 

När en AI ska spela ett av dessa förberedelsetunga spel idag får det ofta de förberedelser som 

det ska utnyttja överlämnade till sig från skaparna av spelet, dvs kortlekar eller 

laguppställningar som är tillverkade av utvecklarna på förhand. Genom att undersöka hur att 

ANN kan hantera den här delen av spelande skulle ett positivt resultat kunna resultera i ett 

litet steg i riktningen att lära AIs spela sådana spel helt och hållet. Detta hade i sin tur 

kunnat resultera i spellägen där spelaren kan möta en oändlig mängd unika, genererade lag 

och lekar som utvecklarna inte behövt skapa på förhand. 

Arbetet kommer att involvera skapande och utvärdering av två olika nätverksarkitekturer, 

skapandet av en testmiljö för att underlätta utvärderingen, samt skapandet av en databas 

ifrån vilken nätverken och testfallen kommer skapa sina lag av Pokemon. 
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2 Bakgrund 

2.1 Artificiell Intelligens 

AI eller Artificiell Intelligens är ett koncept som används utbrett inom spel (Rabin, 2008) . 

En AI kan vara allt ifrån det som gör att en dörr öppnas när en spelare närmar sig, till den 

datorstyrda motståndaren i ett strategispel (Andersen, 2002.Pollack, Blair & Land, 1997). 

För simplare uppgifter kan enklare typer av AI fungera, en tillståndsmaskin är ett exempel 

på en mindre komplex typ av AI som består av en mängd fixa bettenden och byter mella 

dessa när den får fördefinierad input. Problemet blir när denna nivå av komplexitet inte 

räcker till. Skall den agera motståndare i ett spel kan spelaren förutspå bettendet, och 

utnyttja det vilket både kan vara oönskat av spelskaparen och förstöra spelarens inlevelse. 

Uppkommer istället en situation som programmeraren inte förutspått kan beteendet i sin tur 

bli oförutsägbart eller felaktigt. För att få en mer dynamisk AI kan därför metoder som till 

exempel ANN användas.  

2.2 Artificiella Neurala Nätverk 

Ett ANN (Artificial Neural Network) är ett alternativ för att tillverka en AI, och är ett sätt att 

göra en mer komplex AI med målet att få ett bättre bettende för en vald uppgift. Ett ANN har 

som grundidee att det ska simulera hur den mänskliga hjärnan fungerar. Det består av en 

mängd artificiella neuroner som är sammankopplade i ett nätverk likt neuronerna i en 

hjärna. Detta nätverk kan med hjälp av olika metoder tränas för att lära sig utföra en uppgift. 

(Buckland, 2002)  

Oavsett arkitektur kan ett ANN sammanfattas med fyra beståndsdelar. Den första är ett 

inputlager i vilket nätverkets input matas in. Beståndsdel två är ett eller flera dolda lager 

vilka värden passerar innan de matas ut till den tredje beståndsdelen, outputlagret. Den 

fjärde beståndsdelen är kopplingarna mellan neuronerna, även kallade synapserna. 

Synapserna har vikter för att modifiera hur värden som passerar mellan noderna modifieras 

och dessa vikter är en aspekt av hur ett ANN kan tränas. 
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Figur 1 Ett exempel på ett nätverksdiagram för ett neuralt nätverk 

2.3 Genetiska Algoritmer 

Genetiska algoritmer är en metod för att få ett ANN att lära sig. Denna metod går ut på att 

nätverket ska försöka efterlikna den evolution som sker i naturen, då de starkaste 

alternativen överlever medan de svagare och mindre optimerade försvinner över tid. För att 

uppnå detta skapas ett flertal uppsättningar vikter för synapserna i det neurala nätverket.  

Dessa uppsättningar vikter kan även kallas gener och det är dessa som den genetiska 

algoritmen skall försöka utveckla för att bli bättre. Detta görs genom att upprepade gånger 

gå igenom följande steg, där varje steg kallas en generation. 

2.3.1 Fitnessberäkning 

Fitness är benämningen på hur bra en viss gen gjort ifrån sig när den var applicerad på 

nätverket. För att beräkna fitness behövs någon form av utvärderingssystem för att avgöra 

hur bra nätverket gjorde ifrån sig. Om ett nätverk som skall styra en bil längs en bana skulle 

användas som exempel skulle beräkningen kunna vara att fitness ökar ju längre bilen 

kommer längs banan, men sänks varje gång den kör in i en vägg. Detta hade gett en 

beräkning där målet hade varit att komma så långt som möjligt utan att träffa kanterna på 

banan. Fitnessberäkningen är en avgörande aspekt för att få nätverket att göra det som det 

är byggt för eftersom det är utiifrån detta som nätverket avgör om en gen är bra eller dålig. 

2.3.2 Selektion 

När fitnessen är beräknad skall vilka gener som får fortsätta till nästa steg i 

utvecklingsprocessen väljas. Det simplaste alternativet här är elitism, som innebär att de X 

gener som har högst fitness går vidare. Dock kan det i många fall vara önskvärt att inte bara 

ta de alternativ som har direkt högst fitness då detta kan få nätverket att stagnera om de 

bästa generna är för lika varandra, då är alternativa lösningar som rouletteselektion eller 
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turneringsselektion mer lämpade. Dessa alternativ applicerar båda ett slumpelement på 

urvalet. I turneringsurval väljs en slumpmässig gen, vars fitness sedan skall vara högre än X 

andra geners fitness för att få gå vidare. I rouletteselektion väljs vilka gener som skall gå 

vidare med slumpgenerering, men ju högre fitness en gen har, destå högre chans har den att 

väljas. 

2.3.3 Korsning 

Korsning är grunden för hur nya gener skapas. När selektionen valt två gener, kallade 

föräldrar, från den senaste generationen ska dessa kombineras för att skapa en gen till nästa 

generation, ett barn. Korsningen kan göras på olika sätt. Det enklaste alternativet kallas 

enpunktskorsning, där ett värde i den ena genen byts ut mot ett värde i den andra. Nästa 

version är tvåpunktskorsning, här väljs två värden i första genen, och alla värden mellan 

dessa två byts ut för att skapa den nya genen. Exempel på korsningar kan ses i figur 2. Detta 

steg upprepas tills den nya generationen innehåller lika många gener som den föregående. 

 

Figur 2 Exempel på hur korsning av gener kan gå till 

2.3.4 Mutation 

Mutation kan användas för att förhindra stagnation i genernas utveckling. Varje gen har en 

chans att slumpmässigt byta ett värde mot ett annat giltigt värde. Detta kan kännas 

kontraproduktivt, då ett värde som slumpmässigt byts ut sannolikt inte kommer förbättra 

resultatet. Men då det både finns en liten chans att det faktiskt blir bättre, och det hjälper till 

att se till att alla gener inte konvergerar till ett lokalt bästa värde har det fördelar att 

inkludera (Bourg, 2004). 
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2.4 Feedforward Nätverk 

Ett enkelt feed forward nätverk är en av de mest grundläggande arkitekturerna för ett 

neuralt nätverk.  Vid användning av genetiska algoritmer innebär detta att det är ett nätverk 

som består av standardbeståndsdelarna input, output och dolda lager, samt synapser som 

går från ena sidan till den andra i nätverket. Dessa synapser uppdateras sedan mellan 

generationerna med metoder liknande de från avsnitt 2.3 för att generera ett så bra resultat 

som möjligt. 

2.5 NEAT 

NEAT (NeuroEvolutioonofAugmentingTopologies) är en alternativ arkitektur för ett 

genetiskt neuralt nätverk. NEAT utvecklas också likt det vanliga feed forward nätverket, men 

istället för att bara ändra vikterna i nätverket så ändrar NEAT även på kopplingar och de 

dolda noderna. NEAT börjar med en minimal lösning, utan ett dolt lager, för att sedan bygga 

på nätverksarkitekturen med noder och synapser allteftersom det behövs för att försöka 

skapa en effektiv och optimerad lösning (Stanley & Miikkulainen, 2002). 

2.6 Urvalsbaserade spel 

Det finns idag en mängd spel där innan den huvudsakliga spelcykeln, i vilken interaktionen 

med motståndaren i spelet sker, skall en mängd val göras av spelaren som förberedelser till 

spelet. Exempel på detta är first person shooter (FPS) spel i stil med Team Fortress 2 (Valve 

Corporation, 2007), där spelaren skall välja vapen att ta med sig in i strid. I trading card 

games (TCG) skall spelaren välja ett urval av kort som denne samlat på sig för att försöka 

besegra motståndarna när spelet väl börjar, exempel på detta är Hearthstone (Blizzard 

Entertainment, 2014). På detta vis utökas spelupplevelsen till utanför det direkta spelandet. 

I dessa typer, som kommer refereras till som urvalsbaserade spel, kan stora delar av spelet 

ske innan det ens börjat. Spelaren kan om denne är intresserad spendera tid och 

undersökning på att hitta bra kombinationer av förutsättningar eller undersöka sitt 

motstånd för att hitta en optimal strategi för att besegra det. Ett urvalsbaserat spel kan ha en 

väldigt stor mängd möjliga kombinationer av val som kan göras av spelaren. Detta gör att för 

en AI blir det en stor mängd input och output som skall hanteras. Om man jämför med en AI 

som till exempel spelar ett bilspel, och läser in sin omgivning för att sedan mata ut om den 

ska svänga till höger eller vänster, så finns det i Hearthstone över 1000 spelbara kort för en 

spelare att välja på för att bygga sin lek. 
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Figur 3 Exempel på lekbyggande i spelet Hearthstone 

2.7 Pokemon 

Pokemon (Game Freak, 2016) är ett spel där spelaren får bygga upp en grupp med upp till 

sex olika varelser med olika värden på attack, försvar etc samt en uppsättning på fyra 

attacker. Sedan kan spelaren antingen spela mot lag inbyggda i spelet, eller andra spelare, 

där målet är att besegra sin motståndares varelser i en turordningsbaserad strid. Spelet 

innehåller en stor mängd variabler och valmöjligheter som påverkar striderna 

(Panumate,Xiong&Iida,2015), men av de mest grundläggande och definierande är dess 

typsystem. I Pokemon kan varje varelse ha en eller två typer av 18 möjliga, och varje attack 

är designerad en av dessa 18 typer. Spelet har sedan ett sten-sax-påse system där olika 

attacktyper är bättre eller sämre när de anfaller varelser av specifika typer. Figur 4 illustrerar 

hur de olika typerna matchar mot varandra. 

 

Figur 4 Tabell över hur typerna i Pokemon matchar mot varandra 
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3 Problemformulering 

I detta arbete är målet att med hjälp av en förenklad version av spelet Pokemon undersöka 

hur väl två artificiella neurala nätverksarkiketurer fungerar i det sammanhang som ett 

urvalsbaserarat spel kan utgöra. I den förenklade versionen av spelet kommer nätverken få 

välja mellan en mängd Pokemon med mål at lyckas vinna mot en imaginär motspelare med 

hjälp av en testmiljö som simulerar en förenklad version av en strid i spelet.  Fokus kommer 

att hamna på att jämföra hur väl de olika nätverken klarar av denna simulerade spelmiljö, 

och att jämföra deras inlärningshastighet och slutresultat. 

Metoderna som kommer undersökas är två arkitekturer för genetiska algoritmer i artificiella 

neurala nätverk. Den ena är ett enkelt feed-forward nätverk (Montana& Davis, 1989), och 

det andra är ett lite mer avancerat NEAT nätverk. Båda dessa nätverk har tidigare visats att 

kunna spela spel (Fogel, 1993.Reisinger& Miikkulainen, 2007. Reisinger, Bahceci, Karpov& 

Miikkulainen, 2007. Wittkamp, Barone&Hingston, 2008) och arbetet har därför som mål att 

jämföra två grundläggande versioner av dessa för att se hur väl de klarar ett urvalsbaserat 

spel. Skillnaden mellan nätverken är att medan feed-forward nätverkets struktur är statisk 

och bara ändrar vikter på kopplingar, så ändrar NEAT nätverket både sin inbördes struktur 

och vikterna på kopplingarna. NEAT nätverket har tidigare bevisats vara det effektivare av 

de två (Stanley & Miikkulainen, 2002) och målet blir därför att undersöka huruvida detta 

fortfarande stämmer för ett scenario där nätverket består av de stora mängder input och 

outputnoder som ett urvalsbaserat spel kan innebära. 

För att kunna jämföra de olika nätverksarkitekturen och svara på frågan om vilket som är 

mest effektivt och optimerat för ett spel av urvalskaraktär kommer uppgiften delas upp i fyra 

delproblem. Dessa delproblem kommer utvecklas i följande stycken. 

3.1 Testmiljö 

För att evaluera nätverken kommer en avskalad version av spelet Pokemon att konstrueras. 

Den förenklade versionen som kommer att användas baseras i huvudsak på interaktionen 

mellan de olika typerna. Nätverken kommer att få tillverka lag om tre Pokemon var. Dessa 

Pokemon kommer ifrån ett urval av direkt offensiva Pokemon ifrån spelen, det vill säga 

sådana som fokuserar på hög attack och snabbhet men lite försvar. På detta vis kan alla icke 

direkt offensiva attacker försummas. Dessa Pokemon är tilldelade upp till 4 attacker med 

olika typer ifrån spelet och är det som avgör hur en strid utspelas. 

När ett lag är konstruerat kan de möta ett annat enligt följande regler: 

 Varje sida har 3 Pokemon var 

 Varje Pokemon har 3 hp (hit points) 

 Varje Pokemon har max 2 typer 

 Varje Pokemon har max 4 attacker som alla är en specifik typ 

 Det nätverkskonstruerade laget börjar alltid att anfalla 

 Om en attack är effektiv tar motståndaren 3 hp i skada 

 Om en attack är neutral tar motståndaren 2 hp i skada 

 Om en attack är ineffektiv tar motståndaren 1 hp i skada 

 Om en attack är både effektiv och ineffektiv räknas den som neutral 

 Om en attack inte påverkar motståndaren tar den ingen skada 
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 Sidorna turas om att anfalla 

 Om en Pokemon når 0 hp är den utslagen, och en ny skickas in 

 Ersättning sker automatiskt så att den Pokemon som sänds in ska ta så lite skada 

som möjligt 

 Den sida som får slut på Pokemon först förlorar 

På detta vis kan de tillverkade lagen utvärderas. Fitness kommer att tilldelas om det 

nätverksgenererade laget lyckas vinna en match, med bonusar för hur många Pokemon som 

återstår i laget, och hur många matcher den lyckas vinna på rad. 

3.2 Databas och Testexempel 

För att kunna testa nätverket kommer en databas av möjliga Pokemon och attacker 

kombinationer som nätverket skall kunna välja av konstrueras. Detta kommer göras för 

hand med målet att välja de ca 70 Pokemon vars statistik matchar utvärderingssystemets (se 

3.1) strikt offensiva natur bäst. Även om dessa testpokemon skulle kunna vara bara arbiträra 

kombinationer av tal som passar nätverket, kommer officiella Pokemon användas som 

referenspunkt för att öka inlevelse och spelanknytning. 

Från den konstruerade databasen kommer sedan de lag som nätverken kommer att tränas 

emot tillverkas för hand. Detta för att ha större inflytande över exakt vad nätverken kommer 

att tränas emot så att exemplen innehåller en medvetet designad kombination av 

välbalanserade lag och extremfall. 

3.3 Utvärdering 

En uppsättning nätverk kommer att utnyttjas för utvärderingen. Alla nätverk kommer att få 

möta testlag, men för att skilja dem åt kommer de ha olika stora mängder Pokemon att välja 

på och möta under sin träning. Detta för att öka chansen för att få ett resultat, och även för 

att utvärdera ifall det är någon skillnad på vilken arkitektur som klarar av flest in och 

utvärden. 

När nätverken uppnått tillfredsställande resultat under inlärningen kommer de att 

utvärderas emot varandra. Utvärderingen kommer att utföras med hjälp av ett flertal 

experiment. I dessa experiment ska nätverken än en gång få möta lag i testmiljön, men 

denna gång är det nya lag som de inte tränats emot. De faktorer som spelar roll i dessa 

experiment kommer att vara, hur många Pokemon nätverken har haft att välja på, hur 

mycket träning de genomgått, samt vilken typ av testlag som de ställs emot.  

Utvärderingen kommer sedan i huvudsak baseras på vilket lag som vinner mot flest testlag, 

men för att jämföra resultaten ytterligare kommer mängd träning, storlek på valmöjligheter 

samt den inbördes storleken och komplexiteten på nätverken. Nätverksstorleken kommer att 

jämföras för att detta är en definierande funktion på ett NEAT nätverk. 

3.4 Metodbeskrivning 

Följande metoder kommer användas för att svara på delfrågorna: 

Den tidigare refererade testmiljön (se 3.1) kommer att konstrueras. En konkret och 

automatiserad testmiljö, i vilken båda arkitekturernas output kan matas in gör det enkelt att 
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utföra flertal experiment och jämföra deras resultat utan att riskera misstag eller 

ihopblandning av data. 

Databasen kommer att tillverkas för hand, detta för att kunna göra ett medvetet urval av 

vilka Pokemon som skall representeras i systemet, men också för att kunna skräddarsy 

vilken input nätverket ska ha tillgång till. 

Nätverksinlärning är beroende av vilken data den får träna på och därför kommer även de 

testlag som nätverken kommer att få träna emot konstrueras för hand, detta för att se till att 

de kommer att möta en jämn fördelning av bra exempel och extremfall. 

För att utvärdera nätverken har en experimentmetod valts. Problemet ställer frågan om hur 

väl de olika nätverken hanterar ett scenario som simulerar ett urvalsbaserat spel, med olika 

höga mänder in och outputs. Jämförelsens fokus är därför hur väl de nätverken klarar den 

typen av situation, och inte hur väl de spelar just det specifika spelet i fråga. Eftersom att 

spela Pokemon inte är nätverkets huvudfokus blir utnyttjandet av en förenklad version av 

spelet rimligt. Eftersom arbetet går ut på att göra variablebaserade tester på en virtuell miljö 

som simulerar ett urvalsbaserat spel, blir en experimentbaserad undersökning att föredra 

framför en enkät eller fallstudie (Wohlin, 2012). Att tidigare arbeten inom området också 

använt en experimentmetod argumenterar ytterligare för valet (Fogel, 1993.Andersen, 

2002). Pokemon blir i arbetets och utvärderingens synvinkel bara ett sätt att symbolisera ett 

generellt urvalsbaserat spel, men med bonusen att det ger en referenspunkt, samt en grund 

för det system som utnyttjas i testmiljön. Detta gör i sin tur att resultat som i de riktiga 

spelen hade varit orimliga kan vara givande eftersom fokus är på det generella scenariot och 

inte de specifika spelen i fråga. 

Nätverken kommer därför med ovanstående argument i åtanke med hjälpa av experiment att 

jämföras på punkterna: 

 Maximal uppnådd fitness 

 Mängd träning som avkrävts för att uppnå en viss fitness 

 Inbördes arkitektur 

Eftersom NEAT tidigare antytts vara det bättre alternativet kommer deras inbördes 

arkitekturer, med avseende på mängden noder och kopplingar jämföras, för att få en 

jämförelse i hur de hanterade den mängd input och output som uppgiften innebär. 

Med all information i åtanke så är hypotesen för detta arbete att NEAT nätverket kommer att 

”vinna” mot feed forward nätverket. Med detta menas att det kommer att med samma 

mängd träning lära sig att vinna fler matcher på rad. Då detta tidigare argumenterats för och 

visats (Stanley& Miikkulainen, 2002) så kommer fokus även hamna på hur bra de klarar 

uppgiften i fråga och hur många in och utvärden de fortsätter att vara konsekvent effektiva 

för. 
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4 Implementation 

I denna del kommer implementationen av de separata problem som utgör experimentet, 

samt implementationen av nätverken redogöras för i mer detalj samt förklaras. 

4.1 Databas och Testexempel 

Databasen med Pokemon vilken används i experimentet består av en textfil i vilken ett urval 

av riktiga Pokemon matats in. Dessa Pokemon är listade med namn, upp till två typer, samt 

tillgängliga attacktyper. De Pokemon som valts är offensiva Pokemon med över 80 i staten 

speed och minst 100 i någon av de offensiva statsen attack eller special attack (Serebii.net, 

2017). Detta för att lättare legitimera den strikt offensiva simulation som implementeras. Det 

existerar sedan två olika databaser. I den ena har alla tillgång till alla attacktyper de kan 

ifrån spelen, och i en har de ett urval på fyra av dessa för att balansera ut dem. Detta 

eftersom Pokemon med stora mängder olika attacker hade varit strikt bättre alternativ då de 

täcker fler olika motståndare, samt för att vara mer likt spelen i vilka en Pokemon bara kan 

lära sig som mest fyra attacker samtidigt. 

Utöver databasen existerar två filer där tränings och utvärderingslag matas in. I den ena filen 

matas de lag som nätverket skall träna emot in, dessa lag består av en valfri mängd 

uppsättningar av tre Pokemon som nätverken kommer att försöka bli bättre på att vinna 

emot. Den andra filen innehåller utvärderingslagen, vilka har samma format som 

träningslagen, men som bara används för att ge nätverken en poäng och inte för att lära sig 

något. 

4.2 Testmiljö 

Testmiljön och nätverken som skall utvärderas är implementerade i C# som en 

konsolapplikation med hjälp av Visual Studio 2015. Testmiljön består av ett flertal klasser 

och konstruktioner för att representera lag, enskilda pokemon, en databas av alla Pokemon 

och hjälpfunktioner samt ett stridssystem. 

Enskilda Pokemon, lag och databasen representeras av klasser som agerar behållare och 

representation för respektive testobjekt. För att skapa dessa konstruerades en parser som 

läser in från databastextfilen och konverterar innehållet till listor som programmet kan 

utnyttja. Pokemon är en klass som ska representera en enskild Pokemon och den innehåller 

den information som textdokumentet ger om varje Pokemon. PokemonTeam är en klass som 

agerar container för tre Pokemon åt gången och används för att representera de lag som skall 

kämpa emot varandra. Pokedex är en databas med alla existerande Pokemon i programmet. 

Här finns en lista med alla Pokemon som kan användas samt ett antal hjälpfunktioner för att 

hantera Pokemon på olika sätt. Två av funktionerna konverterar lag till float vektorer och 

vice versa. Dessa används när input och output från nätverken ska hanteras. Här finns även 

de funktioner som läser in test och utvärderingslag ifrån filer och sparar dem för användning 

av nätverken. 
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Figur 5 Ett  klassdiagram som generaliserar associationerna i applikationen 

 

Stridssystemet är en klass som hanterar striden, vilken är kärnan i simuleringen och är det 

som ger de nätverkskonstruerade lagen sin fitness. Stridssystemet BattleHandler har en 

huvudsaklig funktion, battle, som tar in två uppsättningar om tre pokemon var och simulerar 

en strid för att sedan mata ut ett värde som skall representera fitness. Striden följer de regler 

som lagts fram (se 3.1) med några undantag. För att representera att Pokemon har två typer, 

vilket påverkar skadeberäkning så görs en extra beräkning med den attackerade 

Pokemonens andra typ. En effektiv attack lägger på en extra skada, och en ineffektiv attack 

drar ifrån en skada, en attack som inte påverkar den andra typen sätter skadan till noll helt 

och hållet. Detta samt att inskickning av nya Pokemon inte tar hänsyn till stridssituationen 

är de förändringar som gjorts. Fittness beräknas sedan till det attackerande laget genom att 

ge det 100 poäng för varje hp som är kvar på dess Pokemon, med en bonus på 900 om laget 

vann matchen. 

4.3 Feed Forward 

Feed Forward nätverket är ett enkelt feed forward nätverk som tar ett lag med pokemon som 

input och matar ut ett annat med målet att det utmatade laget skall vinna i en strid mot det 

inmatade. Dessa lag är på formen av vektorer med värden. I inputvektorn innebär en etta 

attPokemonen är med i laget och en nolla innebär att den inte är det. I ouputvektorn så är 

värdena mer variabla, men de är de tre högsta som används för att skapa ett lag med 

Pokemon. Feed forwardnätverket fungerar annars som beskrivet (se 2.3) med 

rouletteselektion (se 2.3.2) som vald urvalsmetod. Rouletteselektion valdes för att den är 

enkel att förstå och enkelt kan manipuleras med en enskild variabel som kontrollerar hur 

många motståndare som måste besegras för att ett valt genom ska få sprida sig. Feed 

forward nätverkets beteende styrs av en config fil i vilken variabler som hur många gånger 
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nätverket ska träna emot varje testlag och hur stor population, det vill säga hur många 

genom som ska genereras varje generation. 

4.4 NEAT 

NEAT nätverket är skapat med hjälp av biblioteket SharpNeat (SharpNEAT) samt en 

hjälpklass från en TicTacToetutorial (Tansley, 2010). NEAT nätverket tar likt Feed Forward 

nätverket vektorer representerande Pokemonlag som input och output och utnyttjar samma 

stridssystem. 

Under utvecklingen visade det sig att SharpNeat biblioteket och den version av Unity som 

ursprungligen var planerat att användas inte var kompatibla. Detta gjorde att Unity fick 

överges till förmån för en konsolbaserad applikation. Även NEAT nätverket har en config fil, 

denna är ett xml dokument eftersom det var den typ av format som biblioteket ville ha, och 

här kan populationsstorleken sättas. 

4.5 Kodexempel 

Nedan följer några kodexempel för att visa på hur ovanstående delar implementerats. 

4.5.1 Feed Forward 

Första kodexemplet är feed forwardnätverkets täning och testning vilken används för att 

träna coh utvärdera lagen. När denna kod körs är lagen och tnätverkets variabler sedan 

tidigare inlästa ifrån textfiler. 

public void train() 
    { 
        int passedGenerations = 0; 
 
        if(trainType == 1) 
        { 
            for (int i = 0; i < targetGeneration; i++) 
            { 
                individualTrain(); 
            } 
        } 
        else if(trainType == 2) 
        { 
            int trainingFitness = 0; 
            while (trainingFitness < targetFitness) 
            { 
                trainingFitness = individualTrain(); 
                passedGenerations++; 
            } 
        }     
 
        bestDNA = DNA[0]; 
        int indexOfBest = 0; 
        for (int i = 0; i < DNA.Count; i++) 
        { 
            if(fitnesses[i] > fitnesses[indexOfBest]) 
            { 
                bestDNA = DNA[i]; 
                indexOfBest = i; 
            } 
        } 
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        bestFitness = (int)fitnesses[indexOfBest]; 
 
        Console.Write("\nGenerations used to reach target fitness: " + 
passedGenerations); 
    } 
 
    private int individualTrain() 
    { 
        int genBestFitness = 0; 
        int totalTeamBest = 0; 
        foreach (PokemonTeam t in testTeams) 
        { 
            Console.Write("\nTraining against a team with: "); 
            foreach (Pokemon p in t.getMembers()) 
            { 
                Console.Write(p.getName()); 
            } 
            float[] testDNA = pD.createDnaUsingPkmn(t); 
            input = testDNA; 
 
            for (int j = 0; j < DNA.Count; j++) 
            { 
                fillNetwork(DNA[j]); 
 
                calculate(); 
 
                PokemonTeam attacker = pD.createTeamUsingDNA(output); 
 
                string debug; 
                debug = "\nAttacking team: "; 
                foreach (Pokemon p in attacker.getMembers()) 
                { 
                    debug = debug + p.getName() + " "; 
                } 
                //Console.Write(debug); 
 
                int fitness = b.battle(attacker.getMembers(), t.getMembers()); 
                fitnesses[j] = fitness; 
                //Console.Write("\nFeedForward Fitness = " + fitness); 
                if(fitness > genBestFitness) 
                { 
                    genBestFitness = fitness; 
                } 
            } 
            totalTeamBest += genBestFitness; 
            evolve(); 
        } 
        Console.Write("\nCurrent total: " + totalTeamBest); 
        return totalTeamBest; 
    } 
 
    public void test() 
    { 
        int score = 0; 
 
        foreach (PokemonTeam t in pD.getEvalTeams()) 
        { 
            Console.Write("\nBattling against a team with: "); 
            foreach (Pokemon p in t.getMembers()) 
            { 
                Console.Write(p.getName() + " "); 
            } 
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            float[] testDNA = pD.createDnaUsingPkmn(t); 
            input = testDNA; 
 
 
            fillNetwork(bestDNA); 
 
            calculate(); 
 
            PokemonTeam attacker = pD.createTeamUsingDNA(output); 
 
            score += b.battle(attacker.getMembers(), t.getMembers()); 
 
        } 
 
        Console.Write("\nA score of " + score + " was achieved against the evaluation 
teams! (FF)"); 
    } 

Följande kod är det egentillverkade feed forwardnätverket. 

void SetupNetwork() 
    { 
        synapseLayer1 = new float[inputSize, hiddenSize]; 
 
        synapseLayer2 = new float[hiddenSize + 1, outputSize]; 
 
        input = new float[inputSize]; 
        output = new float[outputSize]; 
        hidden1 = new float[hiddenSize]; 
 
    } 
 
    void fillNetwork(float[] inputDNA) 
    { 
        for (int i = 0; i < hiddenSize - 1; i++) 
        { 
            for (int j = 0; j < inputSize - 1; j++) 
            { 
                synapseLayer1[j, i] = inputDNA[i + j]; 
            } 
            //Add bias node 
            synapseLayer1[inputSize - 1, i] = biasValue; 
        } 
        for (int i = 0; i < outputSize; i++) 
        { 
            for (int j = 0; j < hiddenSize - 1; j++) 
            { 
                synapseLayer2[j, i] = inputDNA[(hiddenSize * inputSize) + i + j]; 
            } 
            //Add bias node 
            synapseLayer2[hiddenSize, i] = biasValue; 
        } 
    } 
 
 
    void calculate() 
    { 
 
        //Calculate hidden layer 
        for (int i = 0; i < hiddenSize - 1; i++) 
        { 
            float sum = 0; 
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            for (int j = 0; j < inputSize - 1; j++) 
            { 
                sum += input[j] * synapseLayer1[j, i]; 
            } 
            sum = (float)Sigmoid(sum); 
            hidden1[i] = sum; 
        } 
 
        /* 
        string s = "Hidden:"; 
        for(int i = 0; i < hidden1.Length; i++) 
        { 
            s = s + hidden1[i] + "-"; 
        } 
        Debug.Log(s); 
        */ 
 
        //Calculate output layer 
 
        for (int i = 0; i < outputSize; i++) 
        { 
            double sum = 0; 
            for (int j = 0; j < hiddenSize; j++) 
            { 
                sum += hidden1[j] * synapseLayer2[j, i]; 
            } 
            sum = Sigmoid(sum); 
            output[i] = (float)sum; 
        } 
 
        /* 
        string s = "\nOutput:"; 
        for (int i = 0; i < output.Length; i++) 
        { 
            s = s + output[i] + "-"; 
        } 
 
        Console.Write(s); 
        */ 
    } 
 
    double Sigmoid(double x) 
    { 
        return 1 / (1 + Math.Exp(-x)); 
    } 
 
 
    //--------------------------------------------------- 
    //-------- The Genetic Part ------------------------- 
    //--------------------------------------------------- 
 
    void SetupGenetics() 
    { 
        for (int j = 0; j < testGroupSize; j++) 
        { 
            dnaString = new float[inputSize * hiddenSize + hiddenSize * outputSize]; 
 
            for (int i = 0; i < dnaString.Length; i++) 
            { 
                dnaString[i] = rand.Next(-10, 11); 
            } 
            DNA.Add(dnaString); 
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            fitnesses.Add(0); 
        } 
    } 
 
    void evolve() 
    { 
        List<float[]> newDNA = new List<float[]>(); 
 
        //Breeding 
        for (int i = 0; i < testGroupSize; i++) 
        { 
            float[] childDNA = new float[inputSize * hiddenSize + hiddenSize * 
outputSize]; 
            float[] parent1 = new float[inputSize * hiddenSize + hiddenSize * 
outputSize]; 
            float[] parent2 = new float[inputSize * hiddenSize + hiddenSize * 
outputSize]; 
 
            //Biased Selection 
            int selectionVal = rand.Next(0, DNA.Count); 
 
            for (int j = 0; j < gauntletVal; j++) 
            { 
                int opponentVal = rand.Next(0, DNA.Count); 
                if (fitnesses[opponentVal] > fitnesses[selectionVal]) 
                { 
                    selectionVal = opponentVal; 
                } 
            } 
            parent1 = DNA[selectionVal]; 
 
            selectionVal = rand.Next(0, DNA.Count); 
 
            for (int j = 0; j < gauntletVal; j++) 
            { 
                int opponentVal = rand.Next(0, DNA.Count); 
                if (fitnesses[opponentVal] > fitnesses[selectionVal]) 
                { 
                    selectionVal = opponentVal; 
                } 
            } 
            parent2 = DNA[selectionVal]; 
 
            //The breeding part 
            childDNA = parent1; 
 
            int swapStartPoint = rand.Next(0, childDNA.Length + 1); 
            int swapEndPoint = rand.Next(swapStartPoint, childDNA.Length + 1); 
            for (int k = swapStartPoint; k < swapEndPoint; k++) 
            { 
                childDNA[k] = parent2[k]; 
            } 
 
            newDNA.Add(childDNA); 
        } 
 
        //Mutation 
 
        foreach (float[] d in newDNA) 
        { 
            if (rand.Next(1, 101) < mutationChance) 
            { 
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                d[rand.Next(0, d.Length)] = rand.Next(-10, 11); 
            } 
        } 
        DNA = newDNA; 
    } 

4.5.2 Neat 

NEAT nätverket använder biblioteket sharpneat och kodexemplet visar hur det kallas på i 

koden. 

public NEATNetwork(Pokedex newPD) 
    { 
        pD = newPD; 
    } 
 
    public void train() 
    { 
        PokemonExperiment exp = new PokemonExperiment(pD); 
 
        config.Load("configfiles/NEATConfig.config.xml"); 
 
        exp.Initialize("Pokemon", config.DocumentElement); 
 
        testType = XmlUtils.GetValueAsInt(config.DocumentElement, "TrainingType"); 
        targetFitness = XmlUtils.GetValueAsInt(config.DocumentElement, 
"TargetFitness"); 
        targetGeneration = XmlUtils.GetValueAsInt(config.DocumentElement, 
"TargetGeneration"); 
 
        evo = exp.CreateEvolutionAlgorithm(); 
 
        evo.UpdateEvent += new EventHandler(evo_UpdateEvent); 
 
        evo.StartContinue(); 
    } 
 
    public void test() 
    { 
        PokemonExperiment test = new PokemonExperiment(pD); 
 
        config.Load("configfiles/NEATConfig.config.xml"); 
 
        test.Initialize("Pokemon", config.DocumentElement); 
 
 
        var genomeDecoder = test.CreateGenomeDecoder(); 
        IBlackBox box = genomeDecoder.Decode(bestGenome); 
        BattleHandler b = new BattleHandler(); 
 
        int score = 0; 
 
        List<PokemonTeam> evalTeams = pD.getEvalTeams(); 
 
        foreach (PokemonTeam t in pD.getEvalTeams()) 
        { 
            string debug = "\nBattling against a team with: "; 
 
            foreach (Pokemon p in t.getMembers()) 
            { 
                debug += p.getName() + " "; 
            } 
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            Console.Write(debug); 
 
            box.ResetState(); 
            ISignalArray inputArray; 
            inputArray = box.InputSignalArray; 
            float[] pkmnDnaIn = pD.createDnaUsingPkmn(t); 
 
            for (int j = 0; j < t.getMembers().Length; j++) 
            { 
                inputArray[j] = pkmnDnaIn[j]; 
            } 
 
            box.Activate(); 
 
            ISignalArray outputArray; 
            outputArray = box.OutputSignalArray; 
            float[] pkmnDnaOut = new float[outputArray.Length]; 
            for (int j = 0; j < pkmnDnaOut.Length; j++) 
            { 
                pkmnDnaOut[j] = (float)outputArray[j]; 
            } 
 
            PokemonTeam attacker = pD.createTeamUsingDNA(pkmnDnaOut); 
 
            score += b.battle(attacker.getMembers(), t.getMembers()); 
        } 
 
        Console.Write("\nA Score of " + score + " was achieved agains the evaluation 
teams! (NEAT)"); 
        Console.Write("\nThe NEAT has a complexity of " + bestGenome.Complexity); 
    } 
 
    void evo_UpdateEvent(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Console.WriteLine("\n~~~Generation " + evo.CurrentGeneration + " max fitness: 
" + evo.Statistics._maxFitness); 
        if(testType == 1) 
        { 
            if(evo.CurrentGeneration >= targetGeneration) 
            { 
                evo.Stop(); 
            } 
        } 
        else if(testType == 2) 
        { 
            if (evo.Statistics._maxFitness >= targetFitness) 
            { 
                evo.Stop(); 
                Console.Write("\nGenerations used to reach target fitness: " + 
evo.CurrentGeneration); 
            } 
        } 
        bestGenome = evo.CurrentChampGenome; 
    } 
} 

Följande kod är den som SharpNeat använder för att utvärdera sina genom. 

public FitnessInfo Evaluate(IBlackBox box) 
    { 
        int fitness = 0; 
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        List<PokemonTeam> testTeams = pD.getTestTeams(); 
 
        for (int i = 0; i < triesPerTest; i++) 
        { 
            foreach (PokemonTeam t in testTeams) 
            { 
                string debug = "\nTraining against a team with: "; 
                
                foreach (Pokemon p in t.getMembers()) 
                { 
                    debug += p.getName() + " "; 
                } 
               // Console.Write(debug); 
 
                box.ResetState(); 
                ISignalArray inputArray; 
                inputArray = box.InputSignalArray; 
                float[] pkmnDnaIn = pD.createDnaUsingPkmn(t); 
 
                for (int j = 0; j < t.getMembers().Length; j++) 
                { 
                    inputArray[j] = pkmnDnaIn[j]; 
                } 
 
                box.Activate(); 
 
                ISignalArray outputArray; 
                outputArray = box.OutputSignalArray; 
                float[] pkmnDnaOut = new float[outputArray.Length]; 
                for (int j = 0; j < pkmnDnaOut.Length; j++) 
                { 
                    pkmnDnaOut[j] = (float)outputArray[j]; 
                } 
 
                PokemonTeam attacker = pD.createTeamUsingDNA(pkmnDnaOut); 
 
                fitness += b.battle(attacker.getMembers(), t.getMembers()); 
 
                evaluations++; 
                //Console.Write("\nEvaluations = " + evaluations); 
 
                //Console.Write("\nCurrent Neat Fitness: " + fitness); 
            } 
        } 
        return new FitnessInfo(fitness, fitness); 
    } 

4.5.3 Testmiljön 

Testmiljön är till för att simuler en förenklad version av en pokemonstrid, nedan är ett 

utdrag för hur detta uppnåtts. 

 
    public int battle(Pokemon[] p1, Pokemon[] p2) 
    { 
        // Debug.Log("Battle Start!\n p1 sent out: " + p1[0].getName() + ", p2 sent 
out " + p2[0].getName()); 
 
        int fitness; 
 
        bool gotWinner = false; 
        bool p1lost = false; 
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        bool p2lost = false; 
 
        int p1active = 0; 
        int p2active = 0; 
        int[] p1hp = { 3, 3, 3 }; 
        int[] p2hp = { 3, 3, 3 }; 
 
        while(!gotWinner) 
        { 
            int optimalDamage = 0; 
            string optimalType = "none"; 
            foreach(string s in p1[p1active].getAttacks()) 
            { 
                int testdamage = calculateDamage(s, p2[p2active].getType1(), 
p2[p2active].getType2()); 
                if (testdamage > optimalDamage) 
                { 
                    optimalDamage = testdamage; 
                    optimalType = s; 
                } 
            } 
 
            p2hp[p2active] -= optimalDamage; 
            // Debug.Log(p1[p1active].getName() + " attacked with a " + optimalType + 
" attack for " + optimalDamage + " damage!"); 
 
            if(p2hp[p2active] < 1) 
            { 
                // Debug.Log(p2[p2active].getName() + " fainted!"); 
 
                if(p2hp[1] > 0) 
                { 
                    p2active = 1; 
                    // Debug.Log("p2 sent in " + p2[p2active].getName()); 
                } 
                else if(p2hp[2] > 0) 
                { 
                    p2active = 2; 
                    // Debug.Log("p2 sent in " + p2[p2active].getName()); 
                } 
                else 
                { 
                    p2lost = true; 
                    // Debug.Log("p2 lost..."); 
                } 
            } 
 
            if (!p2lost) 
            { 
                optimalDamage = 0; 
 
                foreach (string s in p2[p2active].getAttacks()) 
                { 
                    int testdamage = calculateDamage(s, p1[p1active].getType1(), 
p1[p1active].getType2()); 
                    if (testdamage > optimalDamage) 
                    { 
                        optimalDamage = testdamage; 
                        optimalType = s; 
                    } 
                } 
 



 - 21 - 

                p1hp[p1active] -= optimalDamage; 
                // Debug.Log(p2[p2active].getName() + " attacked with a " + 
optimalType + " attack for " + optimalDamage + " damage!"); 
 
                if (p1hp[p1active] < 1) 
                { 
                    // Debug.Log(p1[p1active].getName() + " fainted!"); 
 
                    if (p1hp[1] > 0) 
                    { 
                        p1active = 1; 
                        // Debug.Log("p1 sent in " + p1[p1active].getName()); 
                    } 
                    else if (p1hp[2] > 0) 
                    { 
                        p1active = 2; 
                        // Debug.Log("p1 sent in " + p1[p1active].getName()); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        p1lost = true; 
                        // Debug.Log("p1 lost..."); 
                    } 
                } 
            } 
 
            if(p1lost || p2lost) 
            { 
                gotWinner = true; 
            } 
        } 
 
        fitness = (p1hp[0] + p1hp[1] + p1hp[2]) * 100; 
        if(p2lost) 
        { 
            fitness += 900; 
        } 
 
        //Console.Write("\nThe challenger p1 gained a score of: " + fitness); 
        if(fitness < 0) 
        { 
            fitness = 0; 
        } 
        return fitness; 
    } 

Utöver detta så finns även en funktion kallad calculate damage som beräknar skada enligt 

tabellen i figur 4 och reglerna uppsatta i kapitel 3.1. 

4.6 Utvärdering 

För att kunna testa nätverken matas önskvärda parametrar in i applikationens 

konfigurationsfiler. Testlag och utvärderingslag matas in i testTeams.txt och evalTeams.txt 

respektive. Konfiguration för de olika nätverken görs i de två filerna ffConfig.txt för feed 

forward nätverket och NEATConfig.config.xml för NEAT nätverket. Specifik syntax och hur 

dessa ska användas finns förklarat i en readme.txt fil som är bifogad. 

Testningen kan sedan utföras med hjälp av konsolapplikationen. I applikationen kan 

användaren välja att träna och testa de båda nätverken. För att kunna testa nätverken 
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behöver de först tränas, och när detta väljs utnyttjas filen med testlag för att träna det valda 

nätverket. När testning väljs så utnyttjas utvärderingslagen för att testa de tränade 

nätverken. De båda nätverken testas automatiskt mot de bästa genom som utvecklats under 

träningen. Efter träningen matas automatiskt en poäng ut för det testade laget. Denna poäng 

är beräknad på samma sätt som fitness med 900 poäng för en vinst plus 100 poäng per 

kvarvarande hp på anfallarens Pokemon. Om det finns flera utvärderingslag läggs poängen 

samman. För NEAT nätverket matas även dess komplexitet ut, det vill säga mängden 

kopplingar i nätverket. 

Denna typ av metod, att använda en testmiljö för att utvärdera algoritmer eller program och 

sedan sammanställa testdata från miljön för att utvärdera dem är vanlig inom datortekniska 

undersökningar och har visat sig ett effektivt sätt att få resultat. (Stanley & Miikkulainen, 

2002, Fogel , 1993). 

Applikationen har ingen smidig funktionalitet för att manipulera alla träningsvariabler eller 

storlek på använda databaser. Detta behöver manuellt ändras i koden och är en 

funktionalitet som hade varit önskvärd i en senare version. 
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5 Utvärdering 

5.1 Undersökning 

De utförda experimenten har gått till genom att de båda nätverken fått träna på olika 

grupper av testlag. Testgrupperna var av ökande komplexitet med fler och fler olika 

Pokemontyper representerade per grupp. De första tre grupperna bestod av tio lag var och 

den fjärde och största innehöll 28. I grupperna representeras en, två, fem respektive alla 18 

typer av Pokemon som finns med i databasen. I experimenten fick sedan nätverken träna på 

dessa testlag i 50 respektive 250 generationer för att sedan testas emot en kontrollgrupp 

bestående av tre lag som alla innehåller Pokemon som nätverken tränats emot tidigare. Den 

sista större gruppen innehåller samtliga Pokemon i databasen, men likt de andra bara tre 

kontrollag med slumpmässigt utvalda Pokemon. Nätverken fick försöka 5 gånger mot varje 

grupp för att få fram ett antal resultat och för att kunna avgöra om det fanns några mönster i 

hur väl de presterade. 

5.2 Resultat 

Den uppnådda fitnessen för de olika experimenten kan läsas ur Figur 6. 
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Figur 6 Tabell med testresultat 

 

Tabellen skriver ut den fitness som nätverken uppnått sorterat efter grupp och hur mycket 

träning som skedde. Träningen är definierad av hur många generationer som nätverken 

tränade. Tabellen har sedan en medel-fitness för varje kategori. För NEAT nätverket listas 

även komplexiteten för nätverket för varje uppnådd fitnesstillsammans med motsvarande 

medelvärde.Jämförelsevis så är komplexiteten för Feed Forward nätverket en konstant runt 

3300. 
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Figur 7 Uppnådd fitness sorterad 

I figur 7 visas en graf över uppnådd fitness. Här kan man se att NEAT nätverket under båda 

träningsmängderna uppnår en generellt högre fitness än Feed Forward nätverken, samt att 

det högsta värdet uppnås av NEAT nätverket efter 250 generationers träning. Även Feed 

Forward nätverkens nollor i fitness blir här tydliga. 

 

Figur 8 Total genomsnittlig fitness som stapeldiagram 

Figur 8 visar ännu tydligare den genomsnittligt uppnådda fitnessen. Staplarna är det totala 

genomsnittet av alla körningar. Här kan man se att NEAT nätverket har ett relativt mycket 

högre genomsnitt, samt att Feed Forward nätverkets genomnitt inte når över 2700 som 

representerar en vinst i utvärderingsfallen. 
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Figur 9 Pajdiagram över fitnessens betydelse för Feed Forward nätverket 

 

Figur 10 Pajdiagram över fitnessens betydelse för NEAT nätverket 

Figur 9 och 10 representerar vad de olika uppnådda fitnessvärdena betyder i testmiljön. WIN 

innebär att medelvärdet överstigit 2700 i testfallen, medan LOSS inebär att värdet var 

under. FAILURE är ännu värre och står för de gånger fitnessen var 0. Ur diagramen kan 

man i första hand se att NEAT nätverket har en betydligt större mängd vinster på 50 
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procentenheter högre. Diagramen visar även på det faktum att NEAT nätverket inte har 

några totala misslyckanden. 

5.3 Analys 

Ifrån resultatet kan ett antal slutsatser dras. Det bästa resultatet med hänsyn till 

genomsnittlig fitness uppnåddes av NEAT nätverket när testfallens komplexitet var som 

lägst och mängden träning var som högst. Eftersom NEAT nätverket förväntades få ett bättre 

resultat så känns detta rimligt. En vinst emot alla tre testlag i utvärderingsfallen 

representeras av en fitness på minst 2700, vilket bara NEAT nätverket uppnådde i sina 

genomsnittsfall.  

Generellt sett är alltid NEAT nätverket bättre än Feed Forward nätverket, vilket också var 

det förväntade resultatet. Dock så antyder inte resultaten att mer träning strikt gav ett bättre 

resultat. Den tydligaste skillnaden är istället att mer träning konsekvent sänkte 

komplexiteten på NEAT nätverket, även om den uppnådda fitnessen var den samma. 

Ytterligare visar resultatet att Feed Forward nätverket är det enda som faktiskt har en chans 

att få kompletta förluster mot utvärderingslagen, dessa är de celler med 0 i fitness. Detta är 

en antydan på lägre tillförlitlighet hos Feed Forward nätverket. Vidare så har också NEAT 

nätverket en avsevärt mycket lägre komplexitet än FeedForward nätverket. 

Vi kan också se från resultaten att om man räknar på spelresultat så har NEAT nätverket 

hela 50 procentenheter fler vinster jämfört med Feed Forward nätverket. Vilket också 

innebär att Feed Forward nätverket faktiskt klarade av att vinna i testmiljön 30 procent av 

gångerna. Om man vill läsa ut när nätverket faktiskt vinner ur tabellen i figur 6 kan man 

dock se att vinsterna inte följer något tydligt mönster utan snarare sker sporadiskt, särskilt 

för Feed Forward nätverket. Här hade det varit relevant med fler tester för att se ifall det 

finns något mönster som inte framgår med den nuvarande testmängden. 

5.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis så tyder resultatet på att arbetets hypotes var korrekt, men att det är 

svårt att se något tydligt mönster utöver NEAT nätverkets bättre resultat och att vidare 

testning hade varit av relevans. Det antogs även att NEAT nätverket skulle ha en lägre 

komplexitet, vilket den konsekvent hade.  

I hypotesen antogs även att NEAT nätverket skulle vinna fler matcher på rad, och även om 

den typen av testning som hypotesen antog inte exakt utfördes, kan de resultaten som 

klassas som vinnst istället uppfylla det kravet. Dessa resultat innebar att det testade 

nätverket vann emot 3 lag efter varandra, något som NEAT nätverket gjorde fler gånger än 

Feed Forward Nätverket. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I arbetet skapades en testmiljö som simulerar en förenklad version av stridssystemet i spelet 

Pokemon, en databas med valbara karaktärer till detta stridssystem samt en uppsättning 

testfall. Detta för att kunna utvärdera två neurala nätverksarkitekturer vilka var Feed 

Forward och NEAT, och bedöma hur väl de presterade i kontexten urvalsbaserade spel. 

Hypotesen att NEAT skulle vara det bättre alternativet, då detta visats i tidigare studier 

(Stanley& Miikkulainen, 2002)  antogs, men med fokus på att urvalsbaserade spel har en 

större mängd input och output än de tester som redan utförts. Testning utfördes och 

resultaten finns sammanfattade i tabellen i Figur 6. 

6.2 Diskussion 

Generellt sett verkar testresultaten stämma överens med den hypotes som antogs tidigare i 

arbetet. Men det finns några punkter som behövs tas hänsyn till. Det första är skillnaden på 

nätverken. Feed Forward nätverket är egentillverkat och har inte testats i större utsträckning 

utanför de experiment som utförts. Samtidigt är NEAT nätverket baserat på det existerande 

biblioteket SharpNeat, vilket i detta experiment inte heller jämförts med andra NEAT 

nätverk innan användning i experimentet. Detta gör att även om jämförelsen till en större 

grad är i NEAT nätverkets fördel kan den specifika implementationen av respektive nätverk 

behöva tas i akt. 

 Mängden tester som gjorts är också en svag punkt. Även om det generella resultatet ger en 

bra överblick så finns det specifika punkter som är ofullständiga. Feed Forward nätverket 

har instanser där det faktiskt förlorar, särskilt när det får träna mindre. För att kunna avgöra 

vad som orsakar detta och hur ofta det händer så hade fler tester behövts. Den mängd 

alternativ som existerar i kontexten urvalsbaserade spel gör också att de tester och testfall 

som används bara speglar en del av alla de möjligheter som existerar i testmiljön. 

Resultatet verkar annars rimligt då det stämmeröverens med liknande experiment som 

tidigare gjorts, både med avseende på att NEAT var det bättre alternativet (Stanley& 

Miikkulainen, 2002) , men även i det att nätverken klarade av att spela spelen över huvud 

taget (Andersen, 2002. Pollack, Blair & Land, 1997). 

De databaser som användts i arbetet är simpla textdokument. En fördel med detta är att de 

är lätta att förså, hantera och manipulera utan programvara utöver en texthanterare. De har 

dock problemat att de avkräver större mängder kontroll när de ska läsas av programmet , 

eftersom de inte kommer med några inbyggda system för datahantering. Saker som ett 

felaktigt tecken kan skapa problem om inte detta kontrolleras noggrannt under inläsningen. 

Blir sedan databasen större och mer komplex försvinner även argumentat att den skulle vara 

lätt att förstå. 

Den testmiljö som användts i arbetet har haft som syfte att låta nätverken göra ett urval ur 

en grupp alternativ samtidigt som den ska representera ett spel som nätverken ”spelar”. 

Spelet Pokemon valdes för att det både uppfyllde kraven för att vara baserat på urval, för att 

det gick att skapa ett deterministiskt stridssystem att utvärdera det med samt på grund av 

personlig preferens. Efterhand som  sytemet förenklades kan det argumenteras hur 
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representativ testmiljön blev som spel. Till dess försvar finns därför några punkter. I första 

hand så baseras stridssystemet på en grundläggande aspekt av spelet, vilken är de olika 

typerna. Vidare så gjordes urval ifrån alla Pokemon som finns i spelen till och med Pokemon 

Sun/Moon (Game Freak, 2016) så att tesmiljöns strikt offensiva stridssystem skulle vara 

representativt, dvs att de Pokemon som valts i en riktig strid i majoriteten av fall bara anfallit 

motståndaren ändå. Detta var för att kunna bortse ifrån defensiva attribut och attacker. 

Dessa val, samt att varje Pokemon fick ha fyra attacker var och använde upp til båda sina 

typer gör att testmiljön kan anses vara en representativ förenkling av det system den ska 

simulera. Dock, trots allt detta så är det en ohygglig förenkling, och nätverket hade aldrig 

klarat av en strid med alla aspekter av spelet involverade. Detta blir därför också en av de 

intressanta framtidsaspekterna då undersökningar på hur väl nätverken hade klarat av fler 

och fler aspekter av spelen skulle kunna undersökas. 

Nätverken har i samband med testen visat en funktionalitet nog för att kunna välja ett 

motståndarlag i ett spel. Problemet är dock att det måste veta vad det ska möta för att kunna 

göra detta urval. Även om detta inte utgör ett enormt problem skulle det i vissa spel kunna 

bedömas som fusk. Ett exempel på detta som inte uppskattas av spelare är till exempel när 

AIn i ett fightingspel reagerar på spelarens input snarare än vad som visas på skärmen. För 

att komma undan detta så hade ett system där mönster i motståndarlagen utvärderas för att 

skapa framtida lag krävts. Eftersom atbetet har ett rekreationellt fokus, vars mål inte är att 

användas som ett kritiskt system så anses inte den aspekt där en AIs val påverkar 

människoliv vara av relevans. Däremot så är arbetets mål att göra ett korrekt urval, och även 

göra detta för spel. Så likt det tidigare problemet med att AIn själv fuskar så skulle 

användning av nätverken som en typ av hjälpmedel eller ”artificiell doping” i scenarion där 

en mänsklig spelare själv ska göra ett urval kunna vara av relevans. Hade nätverket också 

utvecklats för att göra kvalificerade gissningar och se mönster hade den kunnat utnyttjas för 

saker i stil med korträkning på casinon. Ur  en positiv synvinkel finns dock en möjlighet att 

om den teknik som utnyttjas i arbetet kan utvecklas och förfinas så skulle detta kunna leda 

till mer dynamiska motståndare för ensamma spelare i urvalsbaserade spel, vilket hade 

kunnat uppskattas av personer som tröttnar på de statiska alternativ som annars kan vara 

fallet. 

Slutligen för att svara på de frågor som ställdes innan arbetet så går det att konstatera att det 

bästa resultatet uppnåddes av NEAT nätverket, när det fick som mest träning med den minst 

komplexa urvalsgruppen, men att NEAT nätverket även i de andra fallen klarade av att ge en 

genomsnittlig fitness som representerade en vinst mot utvärderingslagen närFeedForward 

nätverket, även om det vann i vissa tester inte lyckades uppnå samma genomsnitt. 

6.3 Framtida Arbete 

De huvudsakliga framtida möjligheterna inom arbetets område faller in i två olika 

kategorier. Att utföra fler tester i den nuvarande testmiljön respektive att utveckla en mer 

avancerad testmiljö som ytterligare speglar den typ av urvalbaserade spel som experimenten 

avser att undersöka. De tester som utförts i experimenten har bara fokuserat på hur väl 

nätverken klarar sig efter en viss mängd träning. Ytterligare tester skulle kunna utföras med 

andra testfall eller utvärderingslag för att få en djupare bild av deras prestation. Finns det 

någon gräns för när det inte sker någon förbättring längre, och hur mycket kan NEAT 

nätverket sänka sin komplexitet är exempel på frågor som skulle kunna besvaras. Testmiljön 

är även en väldigt förenklad version av ett spel, vidare undersökning i hur väl 
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nätverksmodellerna klarar mer komplexa spelsystem skulle vara en naturlig utveckling av 

undersökningen. För att vidare bygga ut arbetet hade även en struktur med flera olika AIs 

varit av intresse. Under arbetets gång har det framgått att urvalbaserade spel har en 

komplexitet som är svår att representera med bara en specifik in och output på det vis som 

experimenten gör. En struktur med flera AIs som arbetar tillsammans för att spela ett av 

dessa spel hade därför varit en möjlig utveckling.Från en långsiktig framtida synvinkel så är 

möjligheterna med en mer dynamisk och intressant AI tydliga. Om tekniken med att låta en 

AI lära sig att spela ett spel kan utvecklas till den grad att den kan byta ut de statiska lag som 

ofta är motståndare i dagens spel så hade mängden motståndare en ensam spelare kunnat 

roa sig med ökat utan att risken att spelaren tröttnar innan den tröttnar på spelet i sig också 

gör det. Det hade också kunnat leda till att utvecklare inte behöver skapa nya motståndarlag 

och beteenden till sina AIs när de uppdaterar sina spel, eftersom AIn lär sig hur de nya 

aspekterna av spelet fungerar själv. Dock så finns också alltid aspekten hurvida detta arbetes 

tekniker skulle kunna användas på andra aspekter av spel eller på andra spel. Men eftersom 

det enda en AI i ett spel egentligen gör är ett urval, så hade ytterligare tester behövt göras för 

hurvida ett nätverk som gör urval ur stora  kombinationer av alternativ hade varit bättre än 

till exempel en pathfinding algoritm på att välja vilken väg som är bäst. Med detta i åtanke så 

kommer inte ytterligare alternativ diskuteras då funktionaliteten”att göra ett urval” ur sin för 

detta arbetet ursprungliga kontext snabbt utvecklas till att innefatta i princip all artificiell 

intelligens. Med detta i åtanke kan argument utan tvekan göras för att man skulle kunna 

applicera liknande algoritmer på en oändlig mängd problem. 

[I ett ännu mer framtida och bredare perspektiv så finns det enorma möjligheter med en AI 

som kan göra optimala val i olika situationer. Denna typ av AI skulle kunna appliceras på allt 

ifrån investeringar och ekonomiska beslut till att hjälpa folk att lista ut vad de ska laga för 

mat med det de har i kylskåpet. Men likt i utvecklingen av spelfrågan så blir 

användningsområdet för nätverket fort för brett för att göra givande spekulationer i om man 

tar arbeter ur sin smala och definierade kontext. 
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