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Sammanfattning 
 

I arbetet implementerades två algoritmer som utvärderades genom att spela ett matcha-3-spel 

mot varandra. Den första algoritmen var Minimax som väljer sina drag genom att evaluera de 

möjliga dragen från ett tillstånd. För att inte sökrymden ska bli för stor begränsas algoritmen 

med ett sökdjup. Den andra algoritmen var en MCTS som utför flera simuleringar där den 

utför slumpmässiga drag till ett spelslut för att få en uppskattning över resultatet från de olika 

dragen. Spelet som de utvärderas på är av typen matcha-3-battle. Flera experiment utfördes 

sedan på de två algoritmerna, där de spelade flera matcher motvarandra på olika stora bräden, 

sökdjup och utforskningskonstanter. Testerna visade att i denna implementation var Minimax 

överlägsen i de fall. När sökrymden blev större presterade MCTS bättre än i mindre rymder, 

men lyckades aldrig nå en majoritet av vinster. 

Nyckelord: AI, Minimax, MCTS, Matcha-3-spel 
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1 Introduktion 

AI är något som rör sig framåt hela tiden, från DeepBlue (IBM, 1997) som besegrade Kasparov 

i schack 1997 till Googles AlphaGo (Jim X. Chen, 2016) som besegrade den professionella Go 

spelaren Lee Se-dol. Inom AlphaGo användes en algoritm, bland många andra, som har fått 

ett ökat intresse inom AI, Monte Carlo Tree Search. Det ligger ofta stor fokus på populära 

brädspel för att mäta kapaciteten på utvecklad AI. Hur effektiva är algoritmer som MCTS inom 

enklare digitala spel? 

Matcha-3-spel är något som har ökat i popularitet med Candy Crush Sagas framgång på 

mobilmarknaden. Flera olika versioner av matcha-3-spel existerar och ett av dem är en variant 

för två spelare vid namn Puzzle Quest (Inifinite Interactive, 2009). Inom arbetet skapades två 

olika implementationer av AI till ett spel med inspiration från Puzzle Quest. 

Implementationerna skapades med Minimax och Monte Carlo Tree Search. De spelade mot 

varandra för att undersöka vilken implementation som är mest effektiv med anseende på 

tidsåtgång och antal vinster. Minimax är en algoritm som används väldigt ofta inom brädspel. 

Monte Carlo Tree Search har på senare tid blivit mer populär tack vare att den användes som 

en av algoritmerna i AlphaGo.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver områden som är relevanta för problemet. Först beskrivs Artificiell 

intelligens och dess användning i spel. Matcha-3-spel förklaras och dess utbredning i 

spelvärlden. Sökalgoritmer och dess användning inom AI tas upp, slutligen berörs 

sökalgoritmer som undersöks inom arbetet, Minimax och Monte Carlo Tree Search. 

2.1 Artificiell Intelligens 

Artificiell intelligens (AI) behandlar ett stort område med flera olika delfält.  Det finns många 

olika definitioner av AI, en bred definition är när en maskin utför handlingar som människor 

uppfattar som intelligenta, det vill säga problemlösning och att införskaffa ny kunskap. AI 

berör tankegång, förnuft och beteende för en maskin (Russel & Norvig, 2009).  AI delas in i 

två filosofiska primära kategorier, svag och stark AI. En svag AI är specialiserad på ett problem 

(Bourg & Seemann, 2004), t.ex. självkörande bilar, röstigenkänning, eller att översätta språk. 

En stark AI representerar en entitet som är medveten om sitt tillstånd och handlingar (Russel 

& Norvig 2009), den kan då tänka själv. Inga konkreta exempel på stark AI existerar. 

2.1.1 Artificiell Intelligens i spel 

AI används inom flera olika genrer av spel för olika ändamål. Inom de mer traditionella 

digitala brädspelen används AI för att göra de mest optimala dragen. Inom mer moderna 

dataspel kan AI vara en integrerad del av speldesignen (Buckland, 2004). De kan vara ett 

hinder för spelaren att ta sig över eller agera som en medhjälpare.  Stora framgångar har gjorts 

inom fältet då Googles AI AlphaGo (Jim X. Chen, 2016) lyckades vinna i Go mot Lee Se-dol, 

en professionell Go-spelare.  Spelet Go ansågs vara för komplicerat för en dator då 

förgreningsfaktorn är väldigt hög. 

En viktig del för AI i spel är att den ska vara intelligent, men som tidigare beskrivits existerar 

det ingen generell intelligens i AI. Precis som all annan AI är även spel-AI en svag AI.  Bra 

designad AI använder detta i åtanke och försöker gömma brister för att skapa en illusion av 

intelligens. 

” With regard to game AI I am firmly of the opinion that if the player believes 

the agent he’s playing against is intelligent, then it is intelligent. It’s that 

simple.”  

 (Buckland 2014 s. xx) 

Spel-AI kontra annan AI kan inneha en unik egenskap, att den ska vara tillfredställande att 

spela mot. Ifall en AI alltid utför optimala handlingar kan det leda till att spelaren får en sämre 

spelupplevelse. Spelare tenderar att föredra en AI med samma färdighetsnivå som sig själv 

(Tan, Tan & Tay, 2011). 

2.2 Matcha-3-spel 

Ett matcha-3-spel är ett väldigt simpelt spel med få regler i grunden. Spelet utspelar sig på ett 

rutnät med en bestämd bredd och höjd. I brädet placeras olika symboler ut av olika färger. 

Målet är att matcha tre eller flera symboler av samma färg vertikalt eller horisontellt.  En 

spelare kan flytta en symbol i alla riktningar utom diagonalt så länge draget leder till en 

matchning. De matchade symbolerna försvinner och de symbolerna som är placerade över de 



 
3 

nu tomma platserna ramlar ner och tar deras plats. Nya symboler slumpas sedan fram för att 

fylla de tomma positionerna. Poäng delas ut beroende på hur många symboler som matchades. 

Matcha-3-spel har funnits länge och gjordes populärt under 2000 talet då spelet Bejeweled 

(Popcap Games, 2001) släpptes. Många olika varianter av matcha-3-spel har skapats med sina 

egna förändringar av spelmekaniker. Ett av dem är Puzzle Quest (Inifinite Interactive, 2009) 

där man spelar mot en motståndare.  I Puzzle Quest finns det flera olika symboler som har 

unika egenskaper. Spelaren kan samla på sig resurser genom att matcha de olika färgade 

symbolerna. Dessa resurser går sedan att använda för att kasta trollformler som modifierar 

brädet, de kan frysa delar av brädet så det inte går att flytta symboler och blanda om brädet. 

För att vinna är målet att matcha en symbol som gör skada på motståndaren och den som först 

når 0 liv förlorar spelet. 

 

Figur 1 Spelbrädet i Bejeweled under en spelomgång. 

Nytt liv blåstes i genren när spelet Candy Crush Saga (King, 2012) år 2012 släpptes till 

mobilmarknaden. Candy Crush Saga blev snabbt det mest populära mobilspelet. Candy 

Crush Saga och dess systerspel växte i popularitet ända till 2015 där de tillsammans nådde 

550 miljoner aktiva spelare per månad. År 2017 sjunker spelarbasen men håller fortfarande 

över 290 miljoner aktiva spelare per månad (Statista, 2017). 

2.3 Söklagoritmer 

Inom AI är sökalgoritmer vanliga för att hitta lösningar till olika problem. Vanliga 

användningsområden är vägplanering och att hitta sekvenser av handlingar. En sökalgoritm 

utforskar flera möjliga tillstånd för att hitta en lösning. För att få bra lösningar behöver 

problemet vara väldefinierat. Ett definierat problem består enligt Russel och Norvig (2009) 

av fem olika delar: 

• Ett ursprungstillstånd, det vill säga tillståndet som algoritmen använder som input. 

• Alla möjliga handlingar som går att utföra för varje tillstånd, till exempel alla möjliga 

drag eller alla riktningar som går att röra sig i. 

• En övergång mellan olika tillstånd, när en handling utförs på ett tillstånd får man ett 

nytt tillstånd att utforska. 

• Ett test för att se ifall ett måltillstånd är nått, inom vägplanering skulle detta vara att 

undersöka ifall slutdestinationen är nådd. 
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• En kostnad för varje handling, inom vägplanering skulle detta representera 

framkomlighet eller längd på en väg. 

 

 

Figur 2 Ett träd som är uppbyggt av alla möjliga speltillstånd 

Med hjälp av dessa komponenter byggs en träddatastruktur med ursprungstillståndet som rot 

och de nya tillstånden från övergångarna som barnnoder. När ett måltillstånd är nått, hittas 

sekvensen handlingar genom att stega bakåt upp till roten. 

2.3.1 Minimax 

Minimax är en rekursiv sökalgoritm för att finna optimala drag i ett spel där aktörernas mål 

är motsatta. Minimax används ofta då spelare utför drag turvis som i schack och tre-i-rad. För 

att Minimax ska kunna agera optimalt måste problemet vara deterministiskt. All information 

måste vara öppen och inga chansmoment får finnas. Ifall problemet inte är deterministiskt 

bestäms Minimax prestation av effektiviteten av heuristiken för det aktuella problemet.  Då 

en bra heuristik kan vara väldigt svår att hitta i olika spel leder detta till att Minimax inte 

längre kan agera optimalt. 

Minimax låter en aktör agera som en maxspelare och den andra som minspelare, där 

maxspelaren vill maximera sin vinst och minspelaren vill minimera sin förlust. När algoritmen 

utför en sökning för ett optimalt drag görs en djupet-först-sökning med hjälp av alla möjliga 

drag som går att utföra. Sökrymden kommer då att bestå av alla de olika tillstånd som spelet 

kan nå ifrån initialtillståndet. Lövnoderna representerar ett spelslut, det vill säga en vinst, 

förlust eller remi. Därefter evalueras tillståndet och tilldelas ett värde (värdena skulle kunna 

vara 1 för vinst, -1 för förlust och 0 för remi). Dessa värden propageras sedan upp i trädet där 

minspelaren vill välja låga värden som möjligt men maxspelaren föredrar höga värden. 

Figur 3 visar hur en exekvering skulle kunna se ut i ett simpelt problem. Varje nod 

representerar ett tillstånd i spelet som är möjligt att nå från roten. I detta fall går det bara att 

göra två olika drag från varje tillstånd. Roten är tillståndet som spelet befinner sig i och 

aktören vill hitta det drag som gynnar den bäst. Algoritmen börjar i botten av trädet och 

evaluerar lövnoderna. Algoritmen antar vilket val motspelaren väljer, i detta fall minspelaren. 

Minspelaren kan välja mellan -2 och 4, algoritmen väljer -2 då det är ett lägre värde och gynnar 

den mest och propagerar upp det i trädet. I den motsatta delen av trädet existerar två olika 

drag som leder till 0 och 1, där väljer algoritmen draget som ger 0 och propagerar upp det i 
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trädet. I detta tillstånd kan maxspelaren välja mellan -2 och 0. Maxspelaren vill välja det drag 

med högst värde, vilket betyder att den ska välja det draget till höger, tillståndet som leder till 

0. 

 

Figur 3 Visualisering av Minimax i ett förenklat problem 

Minimax antar alltid att motspelaren agerar rationellt vilket inte alltid är fallet då människor 

ofta gör misstag. Detta leder till att Minimax kan välja bort ett drag som skulle ge större 

utdelning för att motspelaren gör ett misstag. I Figur 3 skulle en irrationell motspelare kunna 

välja att göra det drag som leder till fyran, men eftersom Minimax antar att motspelaren agerar 

optimalt väljer den bort det draget.  

Ett problem med Minimax är att hela sökrymden måste genereras, i brädspel som schack 

existerar det 10120 möjliga tillstånd att nå i början av ett parti. Detta är ett orimligt antal 

tillstånd att söka igenom då det skulle ta oerhört lång tid att finna ett drag. Det som ofta görs 

med Minimax är att begränsa sökdjupet, vilket får algoritmen att agera lite annorlunda 

eftersom den inte innehar information över alla möjliga drag. Algoritmen kommer då se ett 

bestämt antal drag framåt och därifrån göra sitt val. Lövnoderna i spelträdet behöver inte 

representera ett spelslut. Dessa noder går att evaluera med hjälp av en heuristik för att få en 

uppskattning över hur nära maxspelararen är en vinst i tillståndet. Minimax är då inte längre 

optimal men väljer drag som ger den större chans att vinna. 

2.3.2 Monte Carlo Tree Search 

Monte Carlo Tree Search (MCTS) är en sökalgoritm som försöker finna ett optimalt drag med 

hjälp av simuleringar. Den har visat sig vara användbar i brädspel som Go och i icke-

deterministiska kortspel som poker (Billings, D., Davidson, A., Schaeffer, J. & Szafron, D., 

2002). Genom att utföra flera simuleringar där spelarna utför slumpmässiga drag kan 

algoritmen finna en fördelaktig strategi. Det kan låta väldigt konstigt att kunna få ut något 

vettigt ifrån något som är helt slumpmässigt, men eftersom väldigt många simuleringar utförs 

kan algoritmen få en bra uppskattning över vilka drag som leder till en positiv utdelning.  

Algoritmen  arbetar i fyra steg: selektion, expandering, simulation och bakåtpropagering.  Med 

hjälp av dessa steg bygger algoritmen upp ett spelträd. I selektionen väljer algoritmen ut vilken 

nod som ska utforskas med hjälp av en policy. Ett exempel på en policy är Upper Confidence 

Bound (UCB), definierad i Figur 4. UCB tillåter algoritmen att hålla ett bra förhållande mellan 

att utforska nya noder eller att fortsätta utforska noder som har visat att ge ett bra resultat. 
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Figur 4 Upper Confidence Bound formeln 

 

Inom Upper Confidence Bound står w för antalet vinster som noden leder till, n är antalet 

simulationer som har utförts i noden. C är en utforskningskonstant som går att tilldela vilket 

värde som helts. N är antalet simulationer som har utförts i hela trädet. Ifall en nod inte är 

utforskad från rottillståndet prioriteras den alltid. Noden med högst värde ifrån UCB väljs för 

expandering (se Figur 5). I expanderingen väljs ett slumpmässigt drag från den valda noden. 

En ny nod skapas med ett tillstånd där det valda draget är gjort (se Figur 6).  

 

 

Figur 5 Ett exempel på en nod som selekteras för expandering, siffrorna 
representerar antalet vinster noden leder till och hur många gånger noden har blivit 

utforskad 
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Figur 6 Expansion ifrån den valda noden 

 

När en nod har blivit expanderad utförs simuleringen i noden. Simuleringen utförs helt 

slumpmässigt. Det ligger ingen tanke bakom något drag som görs, båda spelarna utför bara 

slumpmässiga legala drag. Målet är att nå ett spelslut, en vinst, förlust eller remi. När ett 

spelslut är nått är simuleringssteget över. Data ifrån simuleringen propageras uppåt i trädet 

ända till roten. Figur 7 visar hur en simulering skulle kunna se ut där en förlust blir nådd. 

Förlusten propageras sedan uppåt i trädet i Figur 8. 

 

Figur 7 Simulering i den expanderade noden, streckade linjen representerar 
slumpmässiga drag fram till ett spelslut 
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Figur 8 Bakåtpropageringen är utförd och trädet är uppdaterat med de nya 
värdena från simuleringen 

Genom att utföra dessa fyra steg kan algoritmen evaluera sitt läge i det aktuella speltillståndet 

och välja det drag som ser mest lovande ut (ger flest vinster).  MCTS kan aldrig garantera ett 

optimalt drag då den inte söker igenom hela sökrymden. Trädet som byggs upp av algoritmen 

konvergerar mot Minimaxträdet när den får oändligt mycket tid att exekvera. MCTS kan 

stoppas när som helst och ändå utföra ett drag med en chans för ett bra utfall. Detta tillåter 

MCTS att vara bra i spel som har hög förgreningsfaktor som Schack och GO. Algoritmen har 

även använts utanför brädspel, i dataspelet Total War: Rome II användes den i vissa delar 

inom implementationen av AI:n (Champandard, 2014). 
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3 Problemformulering  

Ny forskning utförs inom AI och för inte längesedan påvisades Monte Carlo Tree Search att 

vara effektiv i stora sökrymder då det användes som en av flera algoritmer i Googles AlphaGo 

(Chen, 2016). Betyder detta att Minimax är helt ute ur bilden, eller finns det en chans att den 

är mer effektiv i mindre sökrymder? När blir MCTS mer tidseffektiv än Minimax? Finns det 

vissa spel där man helt enkelt inte vill använda sig av MCTS och bara fokusera på Minimax? 

Målet för undersökningen är att titta närmre på dessa två algoritmer för att se hur de presterar 

i ett matcha-3-spel för två spelare där en stor osäkerhetsfaktor existerar, med inspiration från 

Puzzle Quest. Prestation i detta fall är vilka resultat som de kan nå inom en viss tidsgräns. 

3.1 Metodbeskrivning 

Ett experiment utfördes för att utvärdera de två algoritmerna, Minimax och MCTS i ett  

matcha-3-spel för två spelare. För att få ut intressant data utfördes tester med olika variabler. 

Storleken på brädet är intressant att titta på, då det kan framhäva olika resultat från 

algoritmerna när sökrymden ändrades. Ändring utav antalet olika symboler gav liknande 

resultat som att ändra storleken av brädet då det leder till färre matchningar på brädet. Därför 

är valet gjort att det ska finnas fem unika symboler. Skillnad i sökdjup för Minimax var också 

en intressant del att kolla närmare på för att se hur olika det påverkar prestationen. Detta leder 

också till att MCTS får en kortare tid att finna ett drag ju lägre sökdjupet är.  

En rättvis undersökning utfördes mellan de två algoritmerna. Båda algoritmer innehar olika 

egenskaper som man behövde ta hänsyn till. Minimax kan inte få en utsatt tid för att exekvera 

och finna en lösning, men det kan däremot MCTS. För att algoritmerna ska få lika lång tid på 

sig för att utföra en körning utfördes en undersökning för att se hur mycket tid Minimax 

använder på olika sökdjup med tanke på storleken på brädet. Det är denna tid som MCTS får 

på sig att finna en lösning. 

MCTS har en möjlighet att simulera vilka symboler som slumpas fram från matchningar. 

Minimax innehar inte denna egenskap och måste därför använda sig av en heuristik för att 

evaluera tillståndet. Heuristiken som användes var simpel och kollar bara på de båda 

spelarnas hälsa. Då spelet är relativt simpelt är detta tillräckligt. De okända symbolerna i 

brädet under sökningen är något som är relevant men detta lämnas ut från heuristiken för 

Minimax. 

En sista del som var av intresse är MCTS utforskningskonstant. Minimax algoritmen har inte 

någon liknande egenskap vilket gjorde detta till en ensidig jämförelse men ändå intressant. 

Vad gav olika värden på olika stora bräden för resultat? 

Utvärderingen utfördes på data som producerades av att algoritmerna spelade flera omgångar 

av spelet mot varandra. Matcherna spelades med olika sökdjup för Minimax, storlek på brädet 

och olika utforskningskonstanter för MCTS. För att få bort så mycket slump från resultaten 

som möjligt spelade de ett stort antal gånger mot varandra. Det som anses vara viktiga 

egenskaper från algoritmerna är hur många vinster de kan uppnå och hur lång tid det tar att 

finna ett drag. Det är alltså bättre att finna ett vinnande drag på så kort tid som möjligt. 

Implementationen av algoritmerna och spelet skapades med hjälp av programmeringsspråket 

C++ och SFML (Gomila, 2017), ett bibliotek för att hantera grafik. Detta gjorde det möjligt att 
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se hur algoritmerna spelar mot varandra. All data hämtades ifrån denna implementation av 

spelet. 

Utvärderingen skedde med hjälp av ett experiment, då det är passande när två algoritmers 

prestanda testades mot varandra. Metoden drog inspiration från liknande studier då man 

utvärderade algoritmer i turbaseradespel. Santosa & Supriona utförde en studie år 2014 där 

de implementerade Minimax i ett turbaserat spel. De valde att kolla på antalet vinster på olika 

sökdjup för att utvärdera algoritmens prestation. Przybylsk och Król (2017) utförde en studie 

där de implementerade flera olika algoritmer till ett turbaserat spel. De utvärderade de olika 

algoritmerna genom att låta de spela spelet motvarandra och kolla på antalet vinster. 

Användarstudier är mer intressant då man vill utvärdera spelupplevelsen. Då fokuset för 

algoritmerna ligger i att spela så optimalt som möjligt och inte spelarensupplevelse har 

användarstudier valts bort. 

3.2 Relaterad forskning 

Przybylsk och Król (2017) utförde en liknande undersökning där de implementerade AI till 

spelet ”The Great Turtle Race” som de beskriver som ”a complex board game characterized by 

several uncertainties”. Målet med undersökningen är att implementera en AI som inte är för 

svår men ändå utmanande att spela mot. För att uppnå detta implementerade de fyra olika 

versioner av en AI med minmax, alfa-betaskärning och MCTS. Det visade sig i deras 

experiment att MCTS var minst effektiv i spelet. De antydde också att det behövs vidare 

forskning inom ämnet. 
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4 Implementation 

Denna del berör arbetet bakom experimentmiljön och implementationen av algoritmerna. 

Först beskrivs experimentmiljön för att sedan gå vidare hur brädet är implementerat. Sedan 

berörs de två algoritmerna, Minimax och MCTS, för att till sist utföra en enkel pilotstudie. 

4.1 Experimentmiljö 

Experimentmiljön (se Figur 9) är skapad med programmeringsspråket C++ där 

mediebiblioteket SFML (Gomila, 2017) används för utritning av grafiska komponenter. I 

applikationen är det möjligt att låta de två algoritmerna spela ett godtyckligt antal 

spelomgångar mot varandra. Data från spelomgångarna skrivs ut i konsolen. Datan innehåller 

information om antalet matchomgångar samt vinster för de olika spelarna och tidsåtgång för 

att finna ett drag. Brädet ritas ut tillsammans med alla olika symboler och man kan följa alla 

spelomgångar. Det finns även möjlighet att låta matchomgångarna utspelas i bakgrunden utan 

utritning för att matchomgångarna ska spelas med högsta möjliga hastighet. Då man oftast 

vill låta algoritmerna spela ett stort antal matcher mot varandra är detta att föredra. En 

experimentklass implementerades för att förenkla processen. Den gör det möjligt att 

bestämma variabler som sökdjup, tidsåtgång för MCTS, utforskningskonstant, antal matcher 

och ifall matcherna ska ritas ut. 

 

Figur 9 Experimentmiljön under körning när brädet ritas ut. 

4.2 Brädet 

Spelbrädet är implementerat med en basklass som representerar ett generellt bräde. Denna 

klass innehåller all grundläggande information om brädet, det vill säga antalet rader och 

kolumner, vilken den aktuella spelaren är och hälsan för de olika spelarna. För att brädet ska 

vara möjligt att rita ut förlängs denna klass med en ny brädklass. Denna klass innehåller mer 

information som typsnitt och grafik för olika symboler . Detta bräde innehåller en 
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tvådimensionell array med olika symboler. Dessa symboler är representerade med en klass 

som hanterar grafik och beteende för symbolerna, positioner och ifall de har blivit matchade. 

Brädet innehåller fem olika symboler där fyra inte innehar några specifika egenskaper utan är 

där för att röra spelet framåt. Den femte pjäsen, döskallen, gör skada på motståndaren när 

den matchas. 

När algoritmerna använde sig av detta bräde för att söka efter det bästa draget märktes det 

snabbt att all tid för att kopiera brädet och alla symboler tog upp en stor del av 

exekveringstiden. För att lösa detta implementerades ett bräde och symboler som bara 

algoritmerna använder i sin sökning. Dessa klasser innehåll bara information relevant för 

sökningen, grafisk information som skalning, texturer och positioner för utritning sållades 

bort. Detta ledde till en mer effektiv sökning då mindre data kopierades. 

Brädena innehåller många hjälpfunktioner för både brädet och algoritmerna. Funktioner för 

att hitta alla möjliga drag, utföra ett drag, finna matchningar, fylla på med nya symboler och 

se ifall någon spelare har vunnit på brädet. 

4.3 Minimax 

Minimaxen är i grunden implementerad som beskrivet i 2.3.1 utifrån Russel & Norvigs (2009) 

beskrivning, men några domänspecifika ändringar är gjorda för just matcha-3-spel. Det första 

problemet som stöttes på var hur nya symboler hanteras när de genereras efter en matchning 

under sökningen. Algoritmen innehåller inte en möjlighet att veta vilka symboler som slumpas 

fram på brädet, då detta skulle kunna anses vara fusk. När en matchning sker under sökningen 

slumpas det inte fram några nya färgade symboler. Symbolerna blir okända och kan inte 

matchas, de kan bara flyttas om det leder till att en annan symbol blir matchad. 

För att Minimax ska fungera måste varje lövnod i trädet tilldelas ett värde. Ifall en förlust eller 

vinst är nådd är det enkelt att evaluera. En vinst ger det största värde som ett heltal kan 

representera, förlust ger då det minsta tal som ett heltal kan representera. Ifall sökningen har 

nått sitt maxdjup och spelet fortfarande är igång blir det mer komplicerat. Då värdet ska 

representera hur fördelaktigt tillståndet är för den aktiva spelaren kan man behöva ta många 

olika variabler i åtanke som hur olika symboler ligger, hur många drag man kan utföra. För 

att bestämma värdet används evalueringsfunktionen i Figur 10. Funktionen är väldigt simpel 

då den bara tar hälsan för de olika spelarna i åtanke men fungerar ändå tillräckligt. Då det är 

svårt att kvantifiera hur de okända symbolerna påverkar brädet har dessa valts bort när ett 

tillstånd evalueras. 

När ett drag ska hittas är det möjligt att bestämma vilket djup sökningen ska göras på. För att 

evalueringen ska bli korrekt behöver algoritmen veta vilken spelare draget är för, antingen 

spelare ett eller spelare två. Det aktuella speltillståndet skickas till sökningen för att 

algoritmen ska få en utgångspunkt. 

𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠𝐻ä𝑙𝑠𝑎 − 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠𝐻ä𝑙𝑠𝑎 

Figur 10 Minimax evalueringsfunktion 
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4.4 MCTS 

MCTS är till största del implementerad som beskrivet i 2.3.2 enligt Chaslot, Bakkes, Szita och 

Sproncks (2008) beskrivning. Selektionen skiljer sig ifrån bakgrunden och ett extra steg har 

lagts till i processen, att göra det utvalda tillståndet deterministiskt (Cowling, Ward & Powley, 

2012). Trädet byggs upp av de drag som är möjliga att utföra ifrån ursprungstillståndet, när 

ett drag är gjort sparas det resulterande tillståndet ner i noden där alla resulterande symboler 

från matchningen är okända symboler.  När en nod väljs ut för simulering  kopieras tillståndet 

och det görs deterministiskt, alla de okända symbolerna slumpas till färgade symboler. Det 

resulterande brädet simuleras till ett spelslut. Resultatet propageras sedan upp till trädets rot, 

där en vinst är 1 och förlust är 0. I sökningen innehåller trädet alltid okända symboler men 

när en nod väljs ut för simulering kopieras brädet där det görs deterministiskt. Då samma 

tillstånd kan väljas fler gånger får algoritmen bättre uppfattning om tillståndet då de okända 

symbolerna kan bli slumpade till olika symboler varje selektion. 

Selektionen arbetar rekursivt och tar en nod som indata, vilket alltid är roten i början av en 

selektion. Först undersöker selektionen ifall alla drag är utförda på den aktuella noden, om 

det finns drag kvar att utföra väljs noden ut för simulering. När det inte finns några fler drag 

att utföra beräknas UCB värdet för alla barnnoder, den nod med högst värde används som 

indata till selektionsfunktionen.  

I en vanlig MCTS väljs en specifik nod ut endast en gång ifall det inte är ett spelslut. Detta är 

inte tillräckligt på grund av det ickedeterministiska elementet i spelet. De okända symbolerna 

måste simuleras flera gånger för att algoritmen ska få en uppfattning över utfallet från de olika 

dragen. För att lösa problemet har selektionen modifierats. En gräns för hur djupt selektionen 

får gå inom trädet har lagts till för att låta algoritmen få fler simulationer på samma nivå. 

Denna gräns ökar succesivt med antalet simuleringar som har gjorts inom trädet. 

Restriktionen börjar på 1 och går sedan så högt som MCTS trädet tillåter (ett tillstånd där inga 

fler drag existerar eller ett spelslut). Ifall selektionen når en nod utan barnnoder eller 

outforskade barnnoder som inte är på selektionsdjupets gräns expanderas noden. Ifall 

selektionsdjupet är 3 och selektionen kommer till noden längst till höger i nivå 2 (se Figur 11) 

kommer den noden att expanderas då det inte går att nå nivå 3 från noden. 

 

Figur 11 De olika nivåerna för den modifierade selektionen i ett simpelt 
problem. 
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När en sökning för ett drag sker skickas det aktuella tillståndet för brädet med, en 

utforskningskonstant, en tidsgräns och vilken spelare algoritmen ska finna ett drag för. 

4.5 Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes där två olika värden på utforskningskonstanten(C) testades. Brädets 

storlek var 8 kolumner och rader, och Minimax spelade som första spelare. Minimax sökdjup 

var 1 och det tog ungefär 0.2 millisekunder för algoritmen att utföra ett drag. Detta ledde till 

att MCTS fick 0.2 millisekunder tillgodo för att finna ett drag. Utforskningskonstanten 

testades med värdet 0.1 och 1 för att se vad ett mer exploaterande beteende har för inverkan 

på MCTS antal vinster, där ett lägre värde på C ger ett mer exploaterande beteende. Testningen 

körde 1000 matchomgångar för varje värde på utforskningskonstanten.  I Figur 12 visar data 

att en lägre utforskningskonstant ger en ökning i prestationen mot Minimax, då den vinner 17 

fler matcher när C är 0.1 jämfört med 1. Detta visar att implementationen är duglig att utföra 

experiment på. 

Figur 12 Pilotstudie 
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5 Utvärdering 

Denna del berör utvärderingen av artefakten som beskrivs i kapitel 4. Först diskuteras hur 

testerna är utförda för att sedan presentera mätdata. Detta leder sedan till en analys av 

mätdata från experimenten för att till sist beröra de slutsatser som är möjliga att dra ifrån de 

utförda testerna. 

5.1 Presentation av undersökning 

All data hämtades på hårdvaran som presenteras i Figur 13.  

Moderkort ASUS z-97 Pro 

CPU Intel i7 4790k 4.7Ghz 

RAM DDR3 16 GB 1600 Mhz 

GPU Asus GTX 980 Strix 

Operativsystem Windows 10 64-bit 

Figur 13 Hårdvara som användes för att utföra experimenten 

5.1.1 Tidsåtgång för Minimax 

Det första som undersöktes var tidsåtgången för Minimax. Data för olika stora bräden 

hämtades från 6 kolumner och rader till 10 kolumner och rader. För varje storlek  jämfördes 

tidsåtgången för olika sökdjup, från 1 till 4. Resultatet presenteras i Figur 14. Datan hämtades 

genom att låta Minimax köra 200 matcher och sedan beräkna medelvärdet för alla drag som 

utfördes på brädet.  

Tidsåtgång Bräde: 6x6 Bräde: 7x7 Bräde: 8x8 Bräde: 9x9 Bräde: 10x10 

Sökdjup: 1 0.047 ms 0.084 ms 0.14 ms 0.24 ms 0.394 ms 

Sökdjup: 2 0.22 ms 0.74 ms 1.70 ms 4.4 ms 10.86 ms 

Sökdjup: 3 1.34 ms 6.95 ms 27.35 ms 103.4 ms 322.048 ms 

Sökdjup: 4 4.20 ms 55.47 ms 330.1 ms 1735.73 ms 10976 ms 

Figur 14 Tidsåtgång för Minimax på olika stora bräden med olika sökdjup 

 

5.1.2 MCTS mot minimax 

Testerna utfördes genom att låta MCTS och Minimax spela ett antal matcher mot varandra. 

Totalt utfördes 20 tester där matcherna utfördes på olika stora bräden och där Minimax 

använde olika sökdjup. Beroende på brädets storlek och Minimax sökdjup fick MCTS olika 

tidsbegränsningar att finna en lösning, enligt Figur 13. För varje storlek på brädet och 

Minimax sökdjup testades MCTS där utforskningskonstanten ändrades mellan 0.1 – 1 med 

intervall på 0.1. 
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I de kommande diagrammen visas de sammanställda resultaten ifrån flera olika tester. 

Testerna utfördes genom att låta Minimax och MCTS spela mot varandra på ett bräde med 

bestämd storlek. Sedan spelades 200 matcher för varje utforskningskonstant. Detta 

upprepades för varje sökdjup från 1 till 4. 

Den första grafen (Figur 15) representerar resultaten då MCTS spelar mot Minimax på ett 

bräde med 6 rader och 6 kolumner. I låga sökdjup presterar MCTS dåligt, speciellt i sökdjup 

mellan 1 och 2, då algoritmen vinner 10–30 matcher. När sökdjupet växer ser man en markant 

ökning av vinster men den når aldrig en majoritet. Utforskningskonstanten har inte en större 

påverkan på resultatet men en större utforskningskonstant verkar ha en positiv inverkan när 

sökdjupet växer. 

 

Figur 15 Antalet vinster för MCTS i ett 6x6 bräde. Y-axeln visar antalet vunna 
matcher, x-axeln visar utforskningskonstanten och z-axeln representerar sökdjupet 

för Minimax 
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Den andra grafen (Figur 16) visar MCTS prestation mot Minimax på ett bräde med 7 rader och 

7 kolumner. Även på detta bräde presterade MCTS markant mycket sämre på låga sökdjup. 

Men när sökdjupet ökar  presterar MCTS bättre.  MCTS presterar bättre på detta brädet än på 

det mindre brädet på högre sökdjup, men Minimax vinner ändå majoriteten av alla matcher. 

Utforskningskonstanten har inte en större inverkan men på större sökdjup får MCTS fler 

vinster med en utforskningskonstant över 0.4 och under 0.9. 

 

 

 

 
 

Figur 16 Antalet vinster för MCTS i ett 7x7 bräde. Y-axeln visar antalet vunna 
matcher, x-axeln visar utforskningskonstanten och z-axeln representerar sökdjupet 

för Minimax 
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Tredje grafen (Figur 17) presenterar data från ett bräde med 8 rader och kolumner. I lägre 

sökdjup presterar MCTS ännu sämre än på de mindre brädena. Men när sökdjupet växer 

presterar den bättre än i tidigare tester på de mindre brädena. Utforskningskonstanten har en 

större inverkan på detta bräde än tidigare då MCTS lyckas vinna fler matcher med en större 

utforskningskonstant och toppar mellan 0.8 – 0.9. MCTS vinner upp till 70 – 80 matcher med 

denna utforskningskonstant. Minimax presterar dock fortfarande mycket bättre generellt i 

detta test än MCTS. 

 

 

Figur 17 Antalet vinster för MCTS i ett 8x8 bräde. Y-axeln visar antalet vunna 
matcher, x-axeln visar utforskningskonstanten och z-axeln representerar sökdjupet 

för Minimax 

Den fjärde grafen (Figur 18) representerar MCTS vinster på ett bräde med 9 rader och 

kolumner. Precis som på mindre bräden presterar MCTS dåligt i lägre sökdjup. Från sökdjup 

mellan 1 och 2 är Minimax helt överlägsen, då MCTS bara vinner 0 – 20 matcher beroende på 

utforskningskonstant. När sökdjupet växer och MCTS får mer tid på sig lyckas den vinna fler 

matcher men når aldrig mer än 70 vinster. När sökdjupet är 4 når den en platå då det inte 
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verkar ha en större inverkan att få mer tid på sig att finna en lösning. Som i tidigare test har 

inte utforskningskonstanten en stor påverkan men en mer utforskande konstant leder till ett 

fåtal mer vinster på större sökdjup. Minimax är överlägsen på alla sökdjup. 

 

Figur 18 Antalet vinster för MCTS i ett 9x9 bräde. Y-axeln visar antalet vunna 
matcher, x-axeln visar utforskningskonstanten och z-axeln representerar sökdjupet 

för Minimax 

 

Den sista grafen (Figur 19) representerar MCTS vinster på ett bräde med 10 rader och 

kolumner. Denna graf innehar några egenskaper som inte har setts i de tidigare testerna. Till 

att börja med visar den som i tidigare grafer att Minimax är fullkomligt överlägsen i de låga 

sökdjupen. Då MCTS ibland inte vinner en enda match på sökdjup 1. När sökdjupet ökar, ökar 

också vinsterna. Vinsterna är jämt fördelade över alla utforskningskonstanter tills man når ett 

sökdjup på 3. Där presterar MCTS bättre med en utforskningskonstant runt 0.8 då den vinner 

mellan 70–80 matcher. Jämfört med tidigare tester når MCTS sin maxpunkt på sökdjup 3 och 

vinner då färre matcher när sökdjupet ökar till 4. Utforskningskonstanten har en liten 
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inverkan på de låga sökdjupen då alla vinster är jämt fördelade över alla de olika värdena. 

Däremot på sökdjup 3 är en utforskningskonstant runt 0.8 att föredra. Minimax är även 

överlägsen på detta bräde. 

 

 

Figur 19 Antalet vinster för MCTS i ett 10x10 bräde. Y-axeln visar antalet vunna 
matcher, x-axeln visar utforskningskonstanten och z-axeln representerar sökdjupet 

för Minimax 

5.2 Analys 

Testerna pekar på att Minimax presterar bättre i alla de olika fallen i experimentmiljön. 

Minimax har ett stort övertag på de lägre sökdjupen då MCTS får extremt lite exekveringstid. 

Ju större bräden och lägre sökdjup desto sämre presterar MCTS.  MCTS vinner väldigt få 

matcher på samtliga bräden på sökdjup mellan 1 och 2 då Minimax är väldigt snabb på att 

finna ett drag. När sökdjupet ökar presterar MCTS bättre då den får mer exekveringstid men 

ändå inte tillräckligt för att nå en majoritet av vinster. 
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Det är svårt att ge en klar anledning till varför MCTS presterar dåligt jämfört med Minimax, 

däremot existerar några egenskaper från implementationen som är värda att nämna. För det 

första kan spelet vara för enkelt vilket leder till att Minimax giriga heuristik är överlägsen. Då 

heuristiken bara tittar på döskallar kommer Minimax aldrig missa ett drag som gör skada. 

MCTS måste däremot ha tur för att finna de drag som gör skada. I ett sammanhang där 

heuristiken hade varit mer komplicerad att utveckla skulle MCTS lyckas bättre (Cowling, 

Ward, Powley, 2012) då den har möjlighet att finna en bra lösning utan en heuristik, tack vare 

sin slumpmässiga karaktär. 

Det andra som är värt att nämna är hur selektionen fungerar. På grund av den jämna 

delningen av selektioner i olika nivåer i sökträdet kan MCTS få felaktiga uppfattningar om 

speltillståndet. Vilket visar sig i Figur 19 då den presterar sämre när den spelar mot Minimax 

med sökdjup 4 än med 3. Vilket motsäger MCTS prestation i de tidigare testerna då den 

presterar bättre ju högre sökdjup den spelar mot. En eventuell lösning för detta skulle vara att 

använda en viktad selektion. Istället för att få en jämn selektion, väljs noder som är högre upp 

i trädet oftare då det är dessa drag som är viktigast att utforska.  

Tidsåtgången var inte intressant i dessa tester då Minimax presterade mycket bättre i alla 

bräden, det fanns inte något fall där MCTS kunde vinna en match på mindre tid. I ett spel är 

det viktigt att hitta ett drag snabbt då spelaren inte vill vänta. Tidsåtgången för de olika dragen 

var bra för de flesta brädena förutom när ett drag för sökdjup 4 på 9x9- och 10x10-brädena 

skulle hittas. Dessa tog för lång tid för att kunna vara med i ett spel. 

Det sista som bör diskuteras är utforskningskonstantens påverkan på utfallet. Konstanten 

påverkade väldigt lite i alla tester när sökdjupet var väldigt lågt. När sökdjupet var högre 

presterade MCTS bättre med en större utforskningskonstant vilket syns väldigt tydligt i brädet 

med 8 rader och kolumner (Figur 17). MCTS vinner dubbelt så många matcher med en 

utforskningskonstant på o.8 jämfört med 0.1. En tydlig ökning av vinster sker med ökningen 

på utforskningskonstanten tills den går över 0.8, där sjunker vinsterna drastiskt hela vägen 

till 1.  

 

5.3 Slutsatser  

Målet med arbetet var att undersöka ifall det fanns fall där Minimax presterar bättre än MCTS. 

I denna implementation presterar Minimax väldigt bättre än MCTS, speciellt när MCTS får 

kort exekveringstid. När sökdjupet ökar och MCTS får mer tid, närmar sig MCTS hälften av 

vinsterna på vissa utforskningskonstanter. En generell utforskningskonstant som presterar 

bra är 0.8, det som ger bäst resultat är en utforskningskonstant som inte alls är exploaterande 

men inte fullt ut utforskande. 

När heuristiken är enkel att bestämma, vilket är fallet i denna implementation, är Minimax ett 

bra val. Ifall evalueringsfunktionen för olika bräden hade varit väldigt komplicerad och svår 

att bestämma finns det en stor chans att MCTS skulle prestera mycket bättre. Då MCTS kan 

hitta bra drag med hjälp utav sin slumpmässiga karaktär och inte behöver någon strategisk 

kunskap om spelet, då den bara värderar vinster.  
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6 Avslutande diskussion 

I denna del avslutas arbetet med en sammanfattning av hela arbetet, för att sedan diskutera 

arbetet i ett större sammanhang. Till sist nämns hur man skulle kunna fortsätta eller utveckla 

arbetet i framtiden. 

6.1 Sammanfattning 

I arbetet implementerades två algoritmer som utvärderas genom att spela ett matcha-3-spel 

motvarandra. Den första algoritmen var Minimax som väljer sina drag genom att evaluera de 

möjliga dragen från ett tillstånd. För att inte sökrymden ska bli för stor begränsar man 

algoritmen med ett sökdjup. Den andra algoritmen var en MCTS som utför flera simuleringar 

där den utför slumpmässiga drag till ett spelslut för att få en uppskattning över resultatet från 

de olika dragen.  

Algoritmerna utvärderas sedan på ett tvåspelarspel av typen matcha-3, båda spelarna har 15 

liv och utför drag i turordning. Det går ut på att matcha 3 eller flera symboler av samma färg, 

nya symboler slumpas sedan fram. Det existerar en symbol som gör skada på motståndaren 

när de matchas. Den som först får sin motståndare till 0 liv vinner. 

Flera experiment utfördes sedan på de två algoritmerna, där de spelade flera matcher 

motvarandra på olika stora bräden med olika sökdjup och utforskningskonstanter. Testerna 

visade att i denna implementation var Minimax överlägsen i de flesta fall. Även då MCTS är 

påvisad att fungera bra i icke-deterministiska miljöer. 

6.2 Diskussion 

Resultaten från denna studie stämmer överens med Przybylsk och Król (2017) resultat då 

MCTS också presterade sämre i deras implementation av spelet ”The Great Turtle Race”. Detta 

betyder att det existerar flera fall där det helt ok att använda sig av en simpel algoritm som 

Minimax. Detta gäller då inte bara i matcha-3-spel. Det som är svårt är att inse när ett spel är 

passande för Minimax jämfört med MCTS. Som en tumregel kan man kolla hur svår 

heuristiken är att hitta eller hur komplicerat spelet är. Ifall den är väl definierad kommer den 

att prestera bra även i icke-deterministiska miljöer. Ifall man ska implementera en Minimax 

går det också att införa en alpha-betaskärning som inte ändrar beteendet på algoritmen men 

förbättrar exekveringstiden.  

Ett sammanhang där MCTS presterar väldigt mycket bättre är i spelet Magic The Gathering 

(Cowling, Ward, & Powley, 2012). Där är det väldigt svårt att definiera hur bra ett tillstånd är 

med hjälp av heuristik. Hur värderar man kort på handen, monster på sitt bräde som kan 

attackera motståndaren, motståndarens monster och kort? I detta fall hade MCTS simulerat 

fram en lösning med slump och man behöver ingen värdering alls. 

Det är viktigt att vara kritisk mot de resultat och slutsatser som har erhållits ifrån denna studie. 

För det första går det inte säga att MCTS inte passar i ett matcha-3-spel ifrån undersökningens 

resultat. Denna implementation av MCTS passar inte bra för just denna implementationen av 

ett matcha-3-spel. Detta betyder dock inte att alla resultat ifrån studien är värdelösa men det 

går inte att säga att MCTS i allmänhet är ett dåligt val för en implementation av en AI i ett 

enklare spel.  
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För att få mer trovärdiga resultat bör fler tester för varje bräde och utforskningskonstant 

utföras. 200 matcher per utforskningskonstant och bräde ger inte en helt korrekt bild på 

grund av det icke-deterministiska beteendet i spelet. Helst skulle 1000 matcher per test 

utföras för att minimera slump i resultaten. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att 

resultaten kommer att skilja sig men man når ett mer trovärdigt resultat. Det går inte 

garantera att implementationerna är perfekta, det finns en chans att oupptäckta buggar 

påverkar resultatet. Även ifall implementationerna är testade går det att missa 

implementationsfel. 

Arbetet kan hjälpa företag när de ska avgöra hur de vill implementera sin AI i ett spel. Detta 

kan spara viktig utvecklingstid vilket det alltid finns för lite av i ett spelprojekt. Sparad 

utvecklingstid betyder också sparade pengar för företaget som kan placeras på andra delar av 

projektet.  

För ett större samhälleligt perspektiv  kan AI ha en stor påverkan på vår framtid. Detta arbete 

kan ses som en liten droppe i vattnet i det stora havet som är AI-forskningen. Även fast detta 

arbete fokuserar på AI i spel tillför det något som kan vara relevant för framtiden. AI går 

väldigt fort framåt i form av självkörande bilar och robotar som utför industrijobb. Ju mer 

forskning som existerar inom ämnet desto tryggare och säkrare kommer utvecklingen att bli. 

Som helhet har AI en möjlighet att utveckla oss människor i en positiv riktning och ännu mer 

forskning skadar aldrig ett område. 

6.3 Framtida arbete 

I ett kort perspektiv skulle det vara intressant att kolla närmare på det som togs upp i analysen 

(5.2). En viktad selektion där man prioriterar noder högt upp i trädet för simulering istället 

för den nuvarande selektion som låter algoritmen få ett jämt antal selektioner i varje nivå av 

trädet. Skulle en viktad selektion inneha en positiv påverkan på MCTS prestation? 

Ifall ett nytt arbete skulle utföras hade det varit intressant att titta närmre på andra 

implementationer av MCTS, mer specifikt Information Set Monte Carlo Tree Search (Cowling, 

Powley & Whitehous, 2012). Denna algoritm skapar en trädstruktur med 

informationsmängder istället för speltillstånd som en vanlig MCTS. De bevisar att denna 

algoritmen hanterar gömd information mycket bättre än de metoder som redan existerar. 

Till sist hade det varit intressant att utveckla matcha-3-spelet med fler funktioner och på så 

vis göra det mer komplicerat att finna en bra heuristik. Ifall fler symboler med olika 

egenskaper läggs till och möjligheten att kasta trollformler med påverkan på sin motståndare 

och brädet. Leder detta till att MCTS skulle prestera bättre och hur skulle man göra heuristiken 

till ett sådant spel? 
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