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Sammanfattning 
 

Genetiska algoritmer och beteendeträd är två populära AI-tekniker som använts i både 

kommersiella produkter och forskningssyfte. Kombinationen av dem genom evolution 

av beteendeträd är däremot ett väldigt outforskat ämne som denna rapport handskas 

med.  

Arbetet beskriver först bakgrunden av de individuella teknikerna samt de få artiklar 

som relaterar till den specifika ämneskombinationen. Sedan presenteras 

problemformuleringen vilket angår jämförelsen av en singel- och multimål genetisk 

algoritm i syftet att utveckla beteendeträd till ett 2d-skjutspel.  

En artefakt skapades för att sätta upp spelet, implementera algoritmerna och testa 

dem gentemot varandra. Progression och designval för implementationen beskrivs i 

detalj följt av en pilotstudie och sedan en slutgiltig utvärdering.  

Resultatet pekade på att singelmålsalgoritmen lyckades vinna fler matcher. Detta 

faktum analyseras och diskuteras. Till slut avslutas rapporten med ett avsnitt om 

framtida arbeten vari ämnen såsom utforskning av olika genomstrukturer och 

automatiskt genererad AI för företag föreslås. 

Nyckelord: Beteendeträd, Genetiska algoritmer, Artificiell intelligens, 

Multimålsoptimering 
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1 Introduktion 

Rapporten presenteras i ett antal olika avsnitt som inkluderar bakgrunden, metoden, 

genomförandet och till sist utvärderingen och diskussionen för arbetet. Först upp kommer 

projektets bakgrund. I bakgrunden beskrivs information som är nödvändig för en komplett 

förståelse av senare moment. Här beskrivs ämnena i stigande ordning av komplexitet och 

relevans. Först beskrivs generella koncept bakom artificiell intelligens samt dess användning 

inom spel. Därefter presenteras konceptet bakom genetiska algoritmer samt en översikt på 

dess olika operationer och hur de hänger ihop. Som sist tas beteendeträd upp; vad termen 

innebär och hur de generellt sett fungerar. 

Efter en bakgrund av terminologi och tekniker kommer ett avsnitt angående forskning som 

relaterar till projektet. Här presenteras två artiklar som likt detta arbete, handlar om 

evolution av beteendeträd. Deras generella koncept samt en översikt på deras tekniska 

implementation ses över. En sista text angående multimåls genetiska algoritmer tas också 

upp. Algoritmen vid namn NSGA-II sammanfattas först i stora drag för att sedan beskrivas 

från ett mer implementations fokuserat perspektiv. 

När relevant bakgrundsinformation har tagits upp presenteras sedan metoden. Detta avsnitt 

inleds med en beskrivning av problemformuleringen samt vad som ledde fram till valet av 

frågeställning. Därefter kommer själva metodbeskrivningen vari metoden beskrivs i stegvis 

ordning från implementation, testning och utvärdering. Förutom en beskrivning av hur 

arbetet är tänkt att utföras uppstår där också motivationer för vilka metoder som används 

och varför. 

I genomförandet beskrivs processen bakom att implementera artefakten. Progressionen av 

utvecklingen i form av spelmekaniker, beteendeträd, matchsimulator och genetiska 

algoritmer presenteras i detalj tillsammans med beskrivning och motivation av designvalen 

som togs. Till sist presenteras där en pilotstudie som testade algoritmernas förmåga att 

utveckla genom inför den slutgiltiga utvärderingen. 
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2 Bakgrund 

I kommande avsnitt beskrivs mycket av den information som är relevant för att få en bra 

förståelse för arbetets olika delar. Viktiga termer förklaras såsom artificiell intelligens och 

skjutspel. En detaljerad beskrivning av de två centrala teknikerna i form av beteendeträd och 

genetiska algoritmer presenteras också. 

2.1 Artificiell Intelligens 

Artificiell intelligens är ett brett område som angår skapandet av konstgjord intelligens 

vilket, beroende på definition och område, behöver simulera tänkande eller endast upplevas 

som intelligent. Exempel på en AI kan vara något som kan lösa problem, resonera, dra 

slutsatser och utföra informerade val. Inom datalogi innebär detta oftast att designa och 

skapa program som kan göra val baserad på observationer av sin omgivning. Inom spel 

används AI till en mycket hög grad, ofta för att ersätta mänskliga spelare i roller såsom 

motståndare och lagkamrat till spelaren. En sådan AI som designas för att uppnå ett visst 

programmerat mål, kallas ofta agent. 

Vad exakt som bör klassas som AI är alltså ett splittrat ämne. Bourg och Seemann (2004) 

definierar AI i spel på följande vis: 

Anything that gives the illusion of intelligence to an appropriate level, thus 

making the game more immersive, challenging, and, most importantly, fun, 

can be considered game AI. 

Bourg & Seemann 2004, s. 2 

Denna breda definition av AI som spel ofta anses tillhöra brukar kallas svag AI (Bourg & 

Seemann 2004). I kontrast är stark AI något som behöver uppnå många mer krav genom att 

efterlikna verklig intelligens i form av att fatta beslut samt att kunna anpassa och lära sig. 

Buckland (2005) summerar stark AI som försök till att imitera mänskliga tankeprocesser 

medan svag AI angår applikation av artificiell intelligens för praktiska problem. Vidare 

beskriver Buckland, likt Bourg och Seemann, att AI endast är en illusion av intelligens i 

följande citat:” 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” (2005, s. xx).  

2.1.1 AI i spel 

Artificiell intelligens i datorspel ses ofta som separat från resten av området. Tidiga datorspel 

hade datorkontrollerade motståndare som endast följde ett bestämt mönster. Ett sådant 

exempel är spelet Space Invaders (Taito Corporation 1978), där fiender endast rör sig längs 

en bestämd bana och skjuter med jämna mellanrum. 
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Figur 1 En bild från spelet Space Invaders (Taito Corporation 1978), där 
datorkontrollerad motståndare agerar enkelt genom att röra sig i en bestämd bana 

och skjuta skott i ett givet intervall. 

I takt med att datorspel blev mer komplicerade ökade också behovet av mer komplexa 

beteenden. Därmed krävdes en implementation av AI-kontrollerade agenter som kunde 

agera baserat på faktorer i spelvärlden. Detta behöver dock inte betyda att agenterna utgör 

något realistiskt intelligent beteende. Ett program kan till exempel vara förprogrammerat att 

svara på vissa fraser för att skapa en illusion av intelligens likt i spelet Zork (Infocom 1980). I 

Zork kan spelaren skriva meningar som programmet granskar efter en mängd olika ord och 

svarar med förbestämda fraser. Programmet kan varken tolka språk eller lära sig av 

konversation. Istället har en planerad respons designats för många möjliga ord vilket 

därmed skapar en illusion av intelligens som för spelare skulle kunna uppfattas som äkta 

artificiell intelligens. 

För att sammanfatta är alltså det viktiga med AI i spel att underhålla en spelare genom att 

uppfattas som intelligent; inte nödvändigtvis att simulera en hjärnas förmåga att resonera 

och lära sig. AI i spel tar trots detta mycket inspiration från äkta intelligens och andra 

naturliga fenomen. Ett exempel på en sådan naturinspirerad teknik är genetiska algoritmer.  
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2.2 Genetiska algoritmer 

Genetiska algoritmer är en teknik inom området artificiell intelligens som är inspirerad av 

biologisk evolution i naturen (Bourg & Seemann 2004). Likheten kommer i form av att man 

har en mängd individer som definierar olika lösningar till ett problem. Dessa individer 

evalueras för fortsatt reproduktion. Detta utförs via att låta lösningar med fördelaktiga 

egenskaper föröka sig till kommande generationer. På detta vis blir varje generation 

succesivt bättre på att uppnå de mål som satts upp. Dessa koncept kan användas i ett spel via 

att låta element i en spelvärld utvecklas och lära sig i takt med att situationer i världen 

ändras (Bourg & Seemann 2004). 

2.2.1 Exekvering av algoritmen 

Exekvering av en genetisk algoritm börjar med att skapa en första mängd av individer. En 

sådan mängd brukar kallas population och består i sin tur av genom. Ett genom kan 

representeras i många former och håller all information om en given individ (Bourg & 

Seemann 2004). Ett genom representeras ofta som en sträng av binära tal (Buckland 2002) 

men kan exempelvis också, såsom Dromey (2003) föreslår, ta formen av ett träd. Delar av ett 

genom, såsom individuella bitar i fallet av ett binärt genom, kallas gener. 

För att skapa den första generationen kan alla genom slumpas fram i syfte att få en första 

mängd potentiella lösningar att utgå ifrån. I vissa fall, speciellt angående spel, kan det dock 

vara fördelaktigt att utgå ifrån en mängd lösningar som man redan vet har potential. 

Nyckeln är att oavsett val av teknik, skapa en mångfaldig första population (Bourg & 

Seemann 2004). Detta leder till att en större mängd av skilda lösningar kan utforskas. 

När den första populationen har skapats kan den genetiska algoritmen starta sin exekvering. 

Algoritmen består av en vald mängd iterationer där varje iteration motsvarar en generation 

av genom. I varje generation utförs en mängd processer i form av evaluering, selektion, 

kombination (korsning) och mutation. Hela denna process demonstreras i figur 2. 
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Figur 2 En graf som summerar processen för en genetisk algoritm, uppdelat i de 
olika stegen såsom evaluering, selektion, kombination (korsning) och mutation. 

(Bourg & Seemann 2004) 

2.2.2 Evaluering och Selektion 

Första steget i algoritmen är att evaluera genomen. Detta består av att simulera varje genom 

i dess miljö och baserat på dess prestation evaluera hur bra lösningen är med avseende på att 

uppnå det uppsatta målet. Ett genoms prestation dokumenteras i form av ett fitness-värde. 

Oftast tolkas detta via att en högre fitness indikerar ett genom som är bättre anpassat för att 

uppnå det givna målet. (Bourg & Seemann 2004) 

Nästa steg är att välja ut genom från populationen varifrån nästa generation kan skapas. 

Genom väljs ut baserat på dess fitness-värde men detta innebär inte att samma två genom 

med högst värden alltid blir valda. Istället existerar det flertal tekniker för att välja ut 

kandidater till nästa generation. Här presenteras två varianter som båda anses vara betydliga 

innovationer inom området (Abhary, Dao & Marian 2017). 

Roulettselektion syftar till att minska tidig konvergens i en genetisk algoritm (Wang & Zhao 

2011). Konvergens innebär att alla genom närmar sig samma lösning vilket kan leda till att 
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algoritmen fastnar i ett lokalt optimum. Detta innebär att algoritmen kan fastna runt en typ 

av lösning utan möjlighet att hitta nya. Roulettselektion ökar chansen för att ett genom blir 

valt om den har högre fitness utan att utesluta chansen för att låta andra potentiella 

lösningar med lägre värden bli valda. I figur 3 beskrivs denna teknik i en förenklad modell. 

 

Figur 3 Ett förenklat exempel av roulettselektion. Det lila fältet motsvarar ett 
genom med värdet sex i fitness. Chansen för att den blir vald är därmed betydligt 

större. Det röda fältet är ett lägre värderat genom som kan erbjuda en annan 
potentiell lösning och har fortfarande en chans att bli vald. 

En annan äldre metod för selektion är turneringsselektion. Deb och Goldberg (1991) 

presenterade historien bakom tekniken där de föreslog att en första variant uppstod i ett 

opublicerat verk så tidigt som 1981. Turneringsselektion väljer först ut en mängd slumpade 

genom från populationen. Därefter väljs det genom med högst fitness-värde ut för 

reproduktion till nästa generation (Deb & Goldberg 1991). Denna process repeteras tills 

nästa generation har uppnått samma storlek som den tidigare. 

2.2.3 Korsning 

När två genom valts utförs korsning där ett nytt genom skapas som en kombination av de 

tidigare (Bourg & Seemann 2004). Två av de mest populära typerna av korsning är 

singelpunkt- och tvåpunktskorsning (Buckland 2002, s.172). Singelpunktskorsning innebär 

att en gemensam position i båda genomen väljs ut varifrån de byter ut alla gener vänster 

eller höger om den valda punkten. Tvåpunktskorsning innebär istället att två gemensamma 

positioner i genomen väljs ut. Sedan byter de ut delen av sitt genom som tar plats mellan de 

två punkterna (Buckland 2002, s.172). Båda dessa tekniker demonstreras i figur 4. 

1; 8%
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Roulett selektion
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Figur 4 Bild som demonstrerar två typer av korsning. Singelpunktskorsning byter 
ut de två ändarna från den valda punkten medan tvåpunktskorsning väljer ut ett 

intervall mellan två punkter varifrån utbyte mellan genomen sker.  

2.2.4 Mutation samt lokalt och globalt optima 

Mutation tar plats efter korsning och angår processen av att slumpvist ändra delar av ett 

genom. I fallet av ett binärt genom kan denna process vara så enkel som att bara ändra en av 

generna från en etta till en nolla. Målet med mutation, likt mutation i naturen, är att låta 

algoritmen testa nya lösningar (Berg och Seemann 2004). En mutation kommer ofta påverka 

ett genoms prestanda negativt eller inte alls men funktionen är viktig för att utforska olika 

typer av möjliga fördelaktiga gener (Buckland 2002). 

Anledningen till att man vill utforska flera olika typer av lösningar är också för att försöka 

undvika att fastna i ett lokalt optima. Ett lokalt optima uppstår då alla genom i populationen 

konvergerar mot en lösning som för den nuvarande mängden uppstår som optimal 

(Buckland 2002, s.159). Ett globalt optima är i kontrast ett av de mest optimala möjliga 

genomen i rymden av alla lösningar. Att närma sig ett globalt optima är teoretiskt sett det 

ultimata målet för en genetisk algoritm. Mutation assisterar därmed med att undvika lokala 

optimum via att slumpvist modifiera genom för att undvika oönskad tidig konvergens. 
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2.2.5 Multimål genetisk algoritm 

En kategori av genetiska algoritmer är multimåls genetiska algoritmer eller multiobjective 

evolutionary algorithms (MOEA). Dessa skiljer sig åt då de kan utvecklas med avseende på 

flera mål samtidigt. För att definiera bra lösningar är det därmed inte så enkelt som att se 

vilket genom som får högst fitness-värde för ett mål. Problem med flera mål har istället en 

mängd optimala lösningar som ofta kallas pareto-optimala lösningar (Deb, Pratap, Agarwal 

& Meyarivan 2002). En given lösning är optimal om det inte finns några andra lösningar 

som dominerar den och mängden pareto-optimala lösningar bildar vad som kallas en 

paretofront (Deb et al. 2002). Detta demonstreras i figur 6, där ett lägre värde för ett mål är 

bättre.  

Att en lösning är dominerad innebär att det finns minst en annan lösning som uppfyller 

följande krav: 

• Den dominerande lösningen är minst ekvivalent eller bättre på alla mål. 

• Den dominerande lösningen är strikt bättre på minst ett av målen.  

En icke-dominerad lösning är i sin tur en lösning som inte är dominerad av någon annan. En 

beskrivande bild av dominans finns att avläsa i figur 5. 

 

Figur 5 Figuren demonstrerar två icke-dominerade lösningar i form av A och D 
där målen ska bli så låga som möjligt. Den orangea arean utgör rymden vari alla 
lösningar är dominerade av lösning A. B och C är alltså dominerade av A. Notera 

att D i sin tur endast dominerar lösning C. 
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Figur 6 Grafen illustrerar en mängd lösningar A-H placerade med avseende till 
hur bra dem uppnår de olika målen y och x. Lösning A-D är mängden pareto-

optimala lösningar och bildar därmed en paretofront. Lösningarna E-H är 
dominerade och är därmed inte optimala. 

En multimåls genetisk algoritm måste alltså kunna sträva efter att hitta pareto-optimala 

lösningar eller åtminstone en front av icke-dominerade lösningar för en given generation. 

Detta för att i fortsatta generationer kunna utvinna bättre presterande genom (Deb et al. 

2002). 
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2.3 Beteendeträd 

Beteendeträd är en teknik inom artificiell intelligens vars mål är att representera beteenden 

för exempelvis en AI-individ i formen av ett träd (Dromey 2003). Tekniken definierades 

första gången av professor Geoff Dromey från universitetet Griffith University. Där beskrev 

Dromey framförallt att tekniken är effektiv som ett verktyg för att översätta krav på en 

lösning till implementation när det kommer till att designa beteenden. Dromeys text skapade 

ett intresse av att utföra ytterligare forskning kring beteendeträd såsom i en ofta refererad 

artikel av Robert J. Colvin och Ian J. Hayes (2011). Där beskrevs en mängd metoder 

angående matematisk och grafisk semantik för dokumentation av beteendeträd. I båda 

artiklar uppmärksammas det faktum att beteendeträd är en effektiv metod för att dela upp 

ett beteende i mindre komponenter. Ett komplext beteendeträd kan ha ett överliggande mål 

som delas upp i mindre uppgifter representerade av subträd i samma graf. I figur 7 visas ett 

exempel på detta. 

 

Figur 7 Beteendeträdet som syftar till att sätta en spik i en vägg kan delas upp i en 
mängd subträd som representerar mindre arbeten. Att sätta en spik i en vägg kan 
delas upp i att först hitta verktygen och sedan spika i väggen. Att spika i väggen 

kan i sin tur delas upp i att först gå till väggen och sedan börja spika. 

På senare år har tekniken blivit mycket populär för att programmera AI i spelindustrin 

(Collendanchise, Marzinotto & Ögren 2014). Ett sådant exempel är i spelet Halo 3 (Bungie 

2007), visat i figur 8, där beteendeträd används för att konstruera den artificiella 

intelligensen på motståndare (Isla D. 2008). 
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Figur 8 En skärmdump från en spelsession av spelet Halo 3 (Bungie 2007). De 
datorkontrollerade motståndarna såsom dem som syns längst till vänster i bilden, 

är programmerade med hjälp av beteendeträd. 

2.3.1 Nodstruktur 

Ett beteendeträd är uppbyggt av en mängd olika typer av noder som kan sammanfattas i tre 

kategorier: rot, kontrollflödenod och exekutionsnod (Collendanchise, Marzinotto & Ögren 

2014). Varje beteendeträd börjar med en rot i toppen vars uppgift är att skicka en signal 

neråt i trädstrukturen med jämna intervall. En nod som tar emot en signal från sin förälder 

får i sin tur exekvera sin funktion. När en nod utfört sin funktion svarar den med en av tre 

olika statustyper: success, failure eller running. Dessa indikerar att noden har lyckats med 

sitt syfte, misslyckats eller att den ännu inte har avslutat sin process. 

En kontrollflödenod har minst en förälder och minst ett barn. Dessa noders syfte är att 

dirigera flödet av en signal och ett barns respons på olika sätt. Normalt sett finns det fyra 

typer av sådana noder (Collendanchise, Marzinotto & Ögren 2014): 

• En selektionsnod skickar en signal till alla sina barn i ordning och avslutar sin 

funktion då den hittar ett barn som svarar med antingen success eller running status. 

Syftet med en selektion är att hitta den första noden som lyckas att exekvera och 

sedan returnera resultatet upp i trädet. 

• Sekvensnoden signalerar alla sina barn i ordning och avbryter exekvering av sina 

noder då den hittar ett barn som svarar med antingen running eller failure. En 

sekvensnod har som mål att genom denna process se till att alla dess barn utför sin 

uppgift innan den svarar med en success status.  

• En parallellnod exekverar alla sina barn samtidigt och returnerar endast success om 

en bestämd mängd av dessa noder lyckas med sin uppgift.  

• Till sist finns en dekorator som endast har ett barn som den signalerar. Dekoratorns 

arbete består av att manipulera statusen som returneras från barnnoden på olika sätt. 
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Ett exempel kan vara att returnera success status både då barnet svarar med success 

eller running. 

En exekutionsnod uppstår i två generella former: aktionsnod och villkorsnod. Båda noder 

har en förälder och inga barn. Exekutionsnoder är alltså alltid ett löv i trädet. Aktionsnoden 

utför någon typ av funktion då den blir signalerad medan villkorsnoden undersöker om ett 

villkor är sant och returnerar antingen success eller failure som svar (Collendanchise, 

Marzinotto & Ögren). Figur 9 demonstrerar ett abstrakt exempel på hur alla typer av noder 

kan användas för att skapa ett enkelt beteendeträd. 

 

Figur 9 Ett abstrakt exempel på hur de olika noderna kan användas för att 
konstruera ett beteendeträd. En pil motsvarar en sekvensnod, frågetecken 

motsvarar en selektionsnod, en grön rektangel motsvarar en aktionsnod och 
ellipsen motsvarar en villkorsnod. 
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2.4 Skjutspel 

Termen skjutspel angår en mycket bred genre med många olika definitioner. Som namnet 

antyder har genren i alla generella fall med att skjuta projektiler att göra. Ett exempel på ett 

skjutspel är det tidigare nämnda Halo 3 (Bungie 2007) vilket demonstrerades i figur 8. Där 

agerar spelaren genom att skjuta AI-fiender från förstapersonsperspektiv. För detta projekt 

kommer fokusen dock ligga på 2d-skjutspel såsom titeln föreslår. Ett exempel som närmare 

efterliknar den tänkta speltypen är Nuclear Throne (Vlambeer 2015), visat i figur 10 nedan. 

Där kan spelarkaraktären röra sig i två led och skjuta projektiler med olika typer av vapen i 

alla riktningar. Spelet som skapas för projektet är tänkt att efterlikna denna stil.  

 

Figur 10 Bilden är tagen från en spelsession av Nuclear Throne (Vlambeer 2015). 
Programmet är ett 2d-skjutspel som utspelar sig från fågelperspektiv. Karaktären i 

centrum av skärmen styrs av spelaren och resterande karaktärer är fiender som 
spelaren har som mål att skjuta. 
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3 Relaterad forskning 

Som en del av förstudien söktes artiklar upp som kunde ligga till grund för arbetet och stödja 

olika designval som utfördes. I avsnittet presenteras först två artiklar som implementerade 

just evolution av beteendeträd fast på två väldigt olika sätt. Därefter sammanfattas ett 

forskningsarbete som beskriver den valda multimålsalgoritmen: NSGA-II. 

3.1 Evolution av beteendeträd till spelet DEFCON 

Den första publicerade texten angående evolution av beteendeträd var en 

konferenspublikation skriven av Chong-U Lim, Robin Baumgarten och Simon Colton (2010). 

I rapporten beskrivs den forskning de bedrev för att utveckla en AI till strategispelet 

DEFCON (Introversion Software 2006) med hjälp av genetiska algoritmer och beteendeträd. 

Deras algoritm producerade en mängd beteendeträd som gjorde i princip slumpade val i den 

första generationen av algoritmen. Vid evaluering av dessa första genom vann deras AI 

endast 3 % av 200 matcher. Efter att ha exekverat den genetiska algoritmen fick de istället 

ett beteendeträd som vid testning vann 55 % av 200 testmatcher. Matcherna utfördes mot 

den fördefinierade AI som fanns i det ursprungliga spelet. Lim, Baumgarten och Colton 

ansåg baserat på dessa resultat att deras arbete var framgångsrikt samt poängterade att 

resultatet inte var slutgiltigt. Med fler generationer och bättre testvärden påstår de att 

statistiken indikerar en potentiellt ännu högre vinstchans. 

I Lim, Baumgarten och Coltons lösning användes träden i sig som genom i den genetiska 

algoritmen. Därmed anpassades de olika operationerna för en genetisk algoritm till att vara 

kompatibla med en trädstruktur. Korsning utförs via att byta ut slumpade subträd mellan två 

genom medan mutation utförs med hjälp av att slumpvist lägga till lövnoder samt ändra 

nummervärden för olika typer av aktionsnoder. 

3.2 Evolution av beteendeträd till Mario AI Competition 

Ett ytterligare arbete angående evolution av beteendeträd är en forskning som bedrevs av 

Diego Perez, Miguel Nicolau, Michael O’Neill och Anthony Brabazon (2011). Till detta arbete 

utvecklades ett beteendeträd för att spela Mario AI Benchmark vilket är ett program 

designat för att användas i en tävling. Deltagare i tävlingen designar och implementerar en 

AI som värderas utefter hur bra den spelar spelet utifrån några olika mål. Deras lösning kom 

på fjärde plats i tävlingen varav de tre högre rankande deltagarna alla använde mer 

konventionella tekniker för designen av AI till spel (Perez et al. 2011).  

Detta exempel på evolution av beteendeträd skiljer sig från den tidigare på grund av vilken 

typ av spel som algoritmen användes i. Medan DEFCON är ett turbaserat strategispel, är 

Mario AI Benchmark ett realtidsspel. I spelet måste de möjliga valen utföras omgående och i 

en mer dynamisk miljö där terrängen samt fienderna ändras under körtid. Tillsammans 

pekar dessa två forskningsarbeten på att tekniken kan appliceras på många olika typer av 

spel. 

När det kommer till de evolutionära operationerna fungerar denna lösning också mycket 

annorlunda från Lim, Baumgarten och Coltons implementation. Istället för att låta genomen 

representeras av beteendeträdet i sig, består genomet av en sträng med nummer för lättare 

hantering. Denna metod kallas grammatisk evolution (Perez et al. 2011). Genomet kan sedan 
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översättas för användning i den praktiska implementationen via att låta kombinationer av 

bitar eller siffror representera olika operationer eller delar av en lösning. 

3.3 NSGA-II 

NSGA-II är en multimål genetisk algoritm som beskrevs för första gången i en artikel av 

Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal och T. Meyarivan (2002). Artikeln syftar till 

att beskriva en genetisk algoritm som kan hantera flera mål vid utvecklingen av genom. Den 

har också som mål att utveckla en metod som kan bibehålla en bättre tidseffektivitet än 

tidigare implementationer av multimåls genetiska algoritmer (Deb et al. 2002). Den tidigare 

versionen av algoritmen vid namn NSGA, utvecklad av Deb, hade förutom tidseffektivitet 

också problem angående elitism. Elitism är en term som beskriver hur mycket som en 

genetisk algoritm väljer ut de bästa lösningarna som förs över mellan generationer. En hög 

elitism kan förbättra prestandan på en genetisk algoritm men kan också leda till att 

lösningarna konvergerar snabbare till ett oönskat lokalt optimum. NSGA-II erbjuder 

förbättringar när det kommer till både tidseffektivitet och elitism tack vare två typer av 

operatorer (Deb et al. 2002). 

För att värdera och välja ut lösningar utför algoritmen en icke-dominerad sortering. Syftet 

med denna sortering är att identifiera olika nivåer av icke-dominerade fronter bland 

lösningarna. En lösnings fitness bestäms i första hand utefter vilken nivå av icke-dominerad 

front den tillhör (Deb et al. 2002). För att välja mellan lösningar i samma front samt för att 

utöka populationernas mångfald implementeras också en operation som beräknar 

spridningen på lösningar kallad crowding-distance. Detta värde beskriver hur tätt med 

liknande lösningar det är kring den nuvarande. Två lösningar på samma icke-dominerade 

front väljs ut med turneringsselektion och mellan de lösningarna väljs sedan den med lägre 

crowding-distance ut eftersom mångfald prioriteras. Med hjälp av dessa två operationer 

skapades en algoritm som i testning ansågs erbjuda både en bättre spridning av lösningar 

och bättre konvergens av den icke-dominerade fronten jämfört med två andra populära 

MOEA algoritmer (Deb et al. 2002). 
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4 Problemformulering  

Arbetet avsåg att jämföra två typer av genetiska algoritmer i syfte av att utveckla 

beteendeträd. Algoritmerna i fråga består av en traditionell genetisk algoritm i kontrast till 

en multimål genetisk algoritm. Beteendeträdet utvecklades för att spela ett tvådimensionellt 

skjutspel sett från fågelperspektiv. 

Valet av speltypen gjordes primärt av anledningen att spelmekanikerna och den grafiska 

implementationen då blev tillräckligt enkla för att låta arbetet fokusera på implementationen 

av algoritmerna istället. Om en typ av spel valts där arbetet hade behövt räkna med tre 

dimensioner och mer avancerade mekaniker, kan för mycket arbetstid ha gått åt till att 

implementera spelet istället för de relevanta algoritmerna. Samtidigt kan dock ett totalt 

motsatt problem uppstå ifall spelets mekaniker är för enkla för att erbjuda en intressant 

problemrymd att utnyttja genetiska algoritmer på. Mer om detta och hur det behandlades 

beskrivs i metodbeskrivningen. 

De två artiklar som beskrevs i tidigare avsnitt tillhör de få publicerade texterna som kunde 

hittas angående just evolution av beteendeträd. Kombinationen av dessa tekniker är alltså ett 

nytt och relativt outforskat område. Båda artiklar angår kombinationen av en traditionell 

genetisk algoritm med beteendeträd för två olika typer av spel. Denna texts problem uppstod 

därmed som en fråga angående huruvida en MOEA skulle kunna användas för samma syfte 

och hur den då skulle jämföra sig med en singelmålsalgoritm. För att jämföra algoritmerna 

valdes det att jämföra hur två beteendeträd, utvecklade med de två olika algoritmerna, skulle 

prestera då de kontrollerar varsin agent mot varandra. Detta summeras i frågeställningen i 

form av vilken av de två AI-motståndarna som vinner flest matcher. 

När det kommer till genetiska algoritmer är alltid konvergens och elitism två stora faktorer, 

såsom tidigare beskrevs i bakgrunden. Dessa faktorer kan starkt påverka det resultat som 

algoritmen utvinner. Baserat på detta framställdes hypotesen vilket var att den multimåls 

genetiska algoritmen bör ge en bättre presterande AI eftersom den utforskar en större 

mångfald av lösningar. 

Från dessa insikter och med inspiration från tidigare forskning angående liknande ämnen 

uppstod frågeställningen: Evolution av beteendeträd för AI-motståndare i 2d-skjutspel: 

vinner en AI utvecklad av singel- eller multi-måls genetisk algoritm fler matcher efter 

evolution av samma mängd individer? 

4.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen behövde en artefakt skapas och processen av att skapa 

artefakten bestod av fyra delar: 

• Designa och skapa skjutspelet som agenterna kan använda. 

• Implementera ett återanvändbart system för att konstruera beteendeträd. 

• Studera och implementera båda genetiska algoritmer.  

• Kombinera de genetiska algoritmerna med beteendeträd som genom för att sedan 

kunna exekvera algoritmerna och i slutändan utvinna två agenter som får spela mot 

varandra. Processen bör repeteras ett antal gånger eftersom att evolutionen i en 
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genetisk algoritm har en slumpartad natur som kan ge oregelbundna slutgiltiga 

lösningar. 

4.1.1 Testmiljö 

Såsom tidigare nämnts består testmiljön eller programmet av ett 2d-skjutspel från ett 

fågelperspektiv. En match i spelet består av två spelare som båda kan röra sig runt på 

spelplanen samt rotera och skjuta i olika riktningar. Båda spelare har en viss mängd 

förbestämt liv som kan reduceras genom att bli skjuten av motståndarens projektiler. En 

spelare som förlorar alla sina livspoäng förlorar matchen. 

Att speltypen i sig erbjuder enkla mekaniker kan vara en både positiv och negativ aspekt. 

Enkla mekaniker innebär en enkel implementation men leder också till en potentiellt mindre 

problemrymd vid evolutionen av lösningar. Detta kan leda till att resultatet blir svårt att 

värdera eftersom agenterna agerar snarlikt för alla lösningar och oavsett algoritm. Detta 

uppstod som ett problem då en tidigare student vid namn Simon Andersson (2013) utförde 

ett arbete angående evolution av stokastiska tillståndsmaskiner till just 2d-skjutspel. Där 

fann Andersson att spelet var för enkelt för att erbjuda en rymd av intressanta lösningar och 

implementerade därmed lag av agenter som kunde göra beslut baserat på en lagmedlems 

tillstånd. Baserat på denna insikt beslöts det, även för detta arbete, att lägga till ett par extra 

funktioner förutom agentens rörelse och skjutande. Dessa funktioner är omladdning av 

vapnet samt möjligheten att plocka upp bandage som återställer hälsa för en agent.  

Omladdning av vapnet lägger till ett extra element av beslut angående hur en match kan 

vinnas då en agent som laddar om sitt vapen är försvarslös under perioden medan en som 

inte gör det, har svårare att eliminera sin motståndare i längden. Detta var tänkt att göra 

rymden av möjliga lösningar större genom att öka mängden potentiella strategier. För den 

multimåls genetiska algoritmen är tanken att värdera en agent utifrån hur mycket skada den 

gav ut men också hur mycket skada den tagit och fått tillbaks i slutet av en match. Bandagen 

i spelet uppstår på bestämda positioner i spelplanen och återställer liv för agenten som först 

vidrör den. Eftersom agenten belönas för att inte avsluta matchen med mycket tagen skada, 

utökar dessa extra element mängden potentiella strategier för spelet. 

4.1.2 Struktur för beteendeträd, genom och implementation av genetiska 
algoritmer 

De genetiska algoritmerna använder sig av beteendeträden som genom likt hur Lim et al. 

(2010) gjorde i deras forskning, som ledde till en mycket lyckad AI. För att skriva de 

genetiska algoritmerna var designen och implementationen av beteendeträd därmed ett 

viktigt tidigare steg. De olika noderna definierar högnivåbeteenden såsom att kolla om en 

fiende finns i synfältet, skjuta på en fiende eller hitta en väg till en slumpad position på 

spelplanen. Sedan konstruerades ett par subträd som gör upp olika delarbeten såsom att 

exempelvis följa efter en fiende, leta upp bandage vid lågt liv och skjuta på en fiende när den 

befinner sig i synfältet. Algoritmen använder dessa som en grund för att generera första 

generationen av slumpade genom. Det som sedan manipuleras i evolutionen är gränsvärden 

på tillstånd, parametrar för noderna samt trädets struktur. Denna strategi efterliknar 

forskningsarbetet av Lim et al. (2010), där de utförde sitt arbete genom att först bryta ner 

olika beteenden i subträd för att använda som en grund för evolutionen. 

När det kommer till operationer för en genetisk algoritm finns det många möjliga alternativ 

som tidigare beskrivits. För MOEA algoritmen användes NSGA-II då denna samt varianter 
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av den har visat sig vara den mest använda genetiska algoritmen för multimålsoptimering. 

Ett exempel på detta är dess användning i en nyligen publicerad artikel av Ahmad Jalili, 

Manijeh Keshtgari och Reza Akbari (2017). Där föreslås en ny MOEA som fortfarande endast 

är en variant på NSGA-II, vilket exemplifierar algoritmens vikt i forskningsområdet. 

Den markanta faktorn i hur singel- och multimåls genetiska algoritmer skiljer sig är i hur 

lösningar värderas och väljs ut. För singelmålsalgoritmen behövde en fitness-funktion 

definieras för att kunna värdera hur bra varje lösning presterar. Ofta handlar det om att 

balansera poängsättning och avdrag baserat på hur lösningen presterade i sin testmiljö. Att 

designa och balansera funktionen blir en delprocess i utvecklingen av algoritmen då det inte 

existerar några generella regler för hur fitness-värdet för en lösning beräknas. För NSGA-II 

existerar det däremot en tydlig metod för att beräkna fitness som definierades i tidigare 

avsnitt. För att nära återskapa algoritmen användes därmed samma metod eftersom det är 

så denna MOEA från början definierades (Deb et al. 2002). I syfte av att skapa en så rättvis 

jämförelse som möjligt använder singelmålsalgoritmen därmed också turneringsselektion 

som operator vid val av genom.  

Korsning, kombination och mutation mellan genom fungerar också på liknande sätt mellan 

de två algoritmerna. Eftersom genomen motsvarar träd likt artikeln av Lim et al. (2010), 

designades operatorerna för att nära efterlikna hur de beskrevs i tidigare avsnitt. Detta 

motiverades av det faktum att deras lösning var mycket lyckad vilket indikerar att deras val 

av operatorer var fördelaktiga. 

Vid arbete med genetiska algoritmer uppstår en del risker kring implementationen. Som 

programmerare definierar man inte hur lösningen ser ut, utan snarare vilka egenskaper som 

genomen skall sträva mot. Denna brist av direkt kontroll kan leda till att algoritmen 

framställer lösningar som efterliknar de valda egenskaperna men vars beteende inte är 

tillfredställande. För detta projekt skulle detta till exempel kunna innebära att en bästa 

lösning blir en AI som står stilla på plats och skjuter passerande motståndare. Sådana typer 

av problem kan innebära att evaluering och selektion behöver ses över för att lägga till, ta 

bort eller ändra de egenskaper som eftersöks i algoritmen. I detta projekt kan delträden som 

definierar mindre arbeten också vara ett problem ifall de inte fungerar korrekt. Detta 

motverkades genom grundlig och utförlig testning, inte bara utav träden, men utav 

programmets alla mindre komponenter. 

4.1.3 Testning och utvärdering 

Vid genomförandet utfördes testning med jämna intervall. Efter både implementationen av 

spelmekaniker och beteendeträd testades systemet separat för att garantera att de fungerade 

som planerat. För spelet utfördes detta genom att kalla på de olika funktionerna och se till 

att alla fungerar såsom designen kräver. För beteendeträd byggdes ett par träd upp och 

exekverades för att kolla så att systemet fungerade korrekt innan det implementerades 

tillsammans med de genetiska algoritmerna. 

Innan den slutgiltiga undersökningen och utvärderingen sker testades även de genetiska 

algoritmerna genom att starta dem var för sig och stegvis testa de olika operatorerna separat 

från varandra. Därigenom undersöktes exekveringen av algoritmens operatorer stegvis för 

att garantera att de var korrekt implementerade och fullt fungerande. Till slut som sista steg 

innan den slutgiltiga utvärderingen utfördes en pilotstudie där båda algoritmer fick utföra 

sin evolution i en mindre mängd generationer. Tanken var då att om resulterande genomen i 
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ett par olika tester pekade på en förbättring på båda algoritmer, kunde utvärderingen 

fortsätta som vanligt. Om inte skulle algoritmerna och de olika komponenterna i artefakten 

behöva ses över igen innan den slutgiltiga undersökningen utfördes. 

För att besvara frågeställningen utfördes en kvantitativ undersökning. Evaluering av 

genomen utfördes med simuleringsbaserad optimering vilket innebär att varje lösning får 

spela i sin testmiljö och sedan evalueras baserat på denna simulation, återigen likt metoden i 

artikeln av Lim et al. (2010). Spelet behöver två agenter per match och evalueringen sker 

genom att låta genomen i en population spela mot den bästa individen från tidigare 

generation. Tanken är att då låta genomen träna mot den bäst värderade lösningen från 

tidigare generation och på så sätt filtrera fram bättre lösningar. 

I syfte av att utvinna ett analyserbart resultat behövdes en rättvis jämförelse av algoritmerna 

utföras. Eftersom intresset ligger i algoritmernas resultat, inte prestanda, sker jämförelsen 

med hjälp av att låta båda algoritmer använda samma mängd individer (genom) för att 

utveckla sin lösning. Detta sattes upp genom att låta båda lösningar ha lika stor population 

och exekvera lika många generationer. Därmed uppstår frågan angående hur många 

individer och generationer som behövs för en bra jämförelse. I experiment utförda av Lim et 

al. (2010) användes en populationsstorlek på 100 individer och mängden generationer 

varierade mellan 80-250 i ett antal olika experiment. Perez et al. (2011) använde betydligt 

fler individer i form av en populationsstorlek på 2000 individer med 500 exekverade 

generationer per experiment. Eftersom typen av genom och metod för detta arbete närmare 

efterliknade den tidigare av de två forskningsartiklarna, valdes det att antal individer och 

generationer efterliknar det exemplet, det vill säga att använda sig av 100 individer på ett par 

hundra generationer. 

Baserat på denna metod bestod experimenten av att låta båda algoritmer exekveras med 

samma förutsättningar. Därefter fick den bästa lösningen från vardera algoritm spela ett 

antal matcher mot varandra. Experimentet återupprepades också ett antal gånger för att 

balansera ut den slumpartade naturen som genetiska algoritmer kan tendera att anta. Med 

dessa värden sattes statistik upp varpå slutsatser kunde dras angående vilken algoritm som 

presterar bättre (vinner fler matcher) och hur betydlig skillnaden är. Trots att dessa siffror 

utgör det slutgiltiga svaret på frågeställningen, följer också en diskussion kring andra 

aspekter av lösningarna då en bättre presterande lösning inte nödvändigtvis motsvarar den 

lösning man helst vill använda i praktiken. 

Ett alternativ till att använda en rent kvantitativ metod hade varit att istället involvera 

mänskliga spelare i en mer kvalitativ process. Detta skulle kunna utföras genom att låta 

personer spela mot de olika agenterna och sedan dokumentera deras bedömning av hur 

vardera AI upplevdes. Med hjälp av denna data skulle en frågeställning angående vilken 

algoritm som passar bättre för syftet besvaras utifrån perspektivet av hur användare 

upplever programmet. Det kan dock bli svårare att utföra en intressant utvärdering då en 

stor och mångfaldig grupp människor behöver testa spelet för att dra generella slutsatser. 

Detta skiljer sig stort från den kvantitativa undersökningen, där en objektiv mätning av 

agenternas egenskaper och prestation bedöms utan att involvera människor. Däremot finns 

där istället nackdelen (eller risken) av att den ”bästa” AI motståndaren inte nödvändigtvis 

upplevs som intelligent och intressant för en användare. Enkelt sett är ingen metod 

överlägsen den andra. För detta projekt valdes den kvantitativa metoden eftersom den 
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tillåter mer arbetstid att fördelas till genomförandet vilket ansågs vara fördelaktigt givet den 

begränsade tiden för arbetet. 
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5 Genomförande  

Såsom togs upp i metodbeskrivningen delades arbetet upp i fyra steg som bestod av att skapa 

spelet, skapa beteendeträd, implementera genetiska algoritmer och till sist kombinera 

teknikerna. Genomförandet började alltså med att designa och implementera spelets 

mekaniker. 

5.1 Spelmekaniker 

För att förenkla implementationen och kunna tillägna mer tid till att programmera 

algoritmerna valdes spelmotorn Unity för utvecklingen av programmet (Unity Technologies 

2018). Med detta verktyg började programmet designas som ett 2d-spel i motorn. För att låta 

agenterna röra sig på spelplanen behövde någon typ av vägplanering implementeras. Av 

tidigare erfarenhet fanns kunskap om att motorn erbjuder ett färdigbyggt sådant system 

kallat navmesh. Dock fungerar navmesh inte på 2d-baserade spel utan kräver en 3d-mesh att 

utgå ifrån. Därmed gjordes valet att designa om spelet så att det tar plats på ett 2d-plan men 

renderas i 3d från ett fågelperspektiv. På så sätt blev det i praktiken samma spel men med 

tillgång till Unitys navmesh. En bild av hur detta ser ut presenteras i figur 11 nedan. Vid 

design av banan var det mycket viktigt att garantera rättvisa förutsättningar för båda agenter 

i en match. Därför byggdes en exakt symmetrisk bana upp där agenterna är parallellt 

placerade på varsin ända av spelfältet. För att efterlikna verkliga spelare har agenterna också 

en begränsning av information i form av deras synfält. En agent kan bara upptäcka en fiende 

om den befinner sig inom ett 180 graders intervall framför den samt om fienden inte 

befinner sig bakom en vägg från perspektivet av agenten. 

 

Figur 11 Bilden demonstrerar hur spelplanen och perspektivet ser ut. De färgade 
cirklarna är de två olika agenterna som börjar på vardera spegelvända sida av 

banan. Längst ner i bildrutan befinner sig gränssnittet som startar algoritmerna 
och testar dem mot varandra. I toppen av bilden finns också en text som skriver ut 

det nuvarande tillståndet på programmet. Skärmdumpen togs när programmet 
precis startats. 
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När det kom till agenternas rörelse behövde deras olika funktioner planeras och sättas upp. 

Fyra varianter av rörelse implementerades i form av patrullering, undvikande, följande av 

fienden samt att vända sig om. Alla fyra variationer väljer ut olika punkter på spelplanen att 

röra sig mot varpå agenten sedan använder en navmesh för att beräkna en väg mot punkten. 

Patrullering består av att slumpa punkter inom spelplanen som agenten sedan rör sig mot. 

Undvikande utförs genom att låta agenten röra sig baklänges i ett sicksackmönster och på 

sätt försöka undvika fientliga projektiler. Följande av fienden innebär att agenten går mot 

den punkten där fienden senast befann sig. Sista typen, att agenten vänder sig om, görs 

genom att utvinna en punkt som ligger bakom dess synfält vartill den sedan rör sig mot. 

Genom att definiera dessa funktioner som beräkningar av punkter i planet, kunde navmesh-

systemet användas för all typ av navigation och rörelse vilket underlättade utvecklingen. 

Till sist implementerades funktionalitet för att låta en agent skjuta i olika riktningar, ladda 

om sitt vapen samt gå mot närmaste bandage för att återställa sin hälsa. För att tillåta detta 

har agenten alltid information om positioner för bandage samt den sista sparade positionen 

för dess motståndare som uppdateras när en fiende upptäcks i dess synfält. 

En sen ändring av agenternas förutsättningar som angår deras synfält gjordes vid testning av 

de genetiska algoritmerna. Såsom nämndes i diskussionen från tidigare avsnitt, finns risken 

att agenterna utvecklas till att endast stå stilla och skjuta på fiender som går förbi. Då en 

motståndare kommer runt ett hörn och går in i agentens synfält finns en stor risk att den 

stillastående agenten har en stor fördel eftersom den andra då inte nödvändigtvis har 

upptäckt fienden i sitt synfält. Stillastående agenter har alltså alltid en fördel då de har 

ryggen vänd mot en vägg och ett synfält som täcker alla vägar som går mot den. I ett försök 

att undvika beteenden där agenten står stilla vid sin startposition och endast skjuter 

passerande fiender, ändrades agenters rotation därmed så att de står med synen mot väggen 

såsom kan ses i figur 11. Tanken med detta var att en agent som rör sig mot en motståndare 

som stått kvar på sin startposition hela matchen skall ha en fördel och därmed motivera till 

mer intressanta beteenden. 

5.2 Beteendeträd 

När spelets mekaniker var på plats kunde strukturen för beteendeträd börja skapas. I syftet 

av att göra systemet mer generellt, gjordes noder oberoende av agentens logik ifall de inte 

hade någon anledning att kommunicera med agentens funktioner. Exempel på sådana fall är 

grundläggande noder såsom sekvens-, selektion- och kompositionsnoder. Villkorsnoder och 

aktionsnoder behöver däremot kommunicera med agenten och designades därmed genom 

att hålla en minnesreferens till den agent de var tilldelade att kontrollera. Denna design 

visade sig dock bli problematisk när en funktion för att kopiera träd behövde implementeras. 

Första iterationen av kopiering började skrivas som en manuell algoritm vilket visade sig 

börja ta upp mycket tid då funktionen var lång, svårläst och en potentiell källa för buggar 

som var svåra att felsöka. På grund av dessa svårigheter gjordes beslutet att använda sig av 

en kopiering med hjälp av serialisering istället. Serialisering angår tekniken att översätta ett 

objekt i programmet till en sträng av bytes. Strängen kan sedan konverteras tillbaks och 

laddas in som ett nytt objekt. På så sätt kan ett objekt, oberoende av typ, kopieras. För att 

serialisera ett objekt behöver objektet och alla dess medlemsvariabler gå att serialisera. 

Minnesreferensen till agentobjektet som vissa noder hade gick dock inte att serialisera vilket 
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innebar att strukturen för hur träden och agenten kommunicerar behövde byggas om. Dessa 

ändringar ansågs vara mindre tidskrävande än att handskas med den manuella kopieringen. 

Nära alla noder var implementerade och kopieringen av träd fungerade korrekt, sattes en 

klass upp där förbestämda subträd för olika arbeten designades såsom planerat i tidigare 

avsnitt. För varje subträd skapades en funktion som konstruerar och returnerar en kopia av 

det angivna subträdet. På så sätt kan andra komponenter begära kopior av de olika 

subträden vid, till exempel, slumpad generering av beteendeträd. 

5.3 Match simulator 

För att utvärdera olika genom behöver lösningarna kunna testas via att spela en match. Efter 

varje match behöver sen resultatet för varje agent sparas ner i form av hur mycket skada den 

tog, hur mycket liv den fick tillbaks, hur mycket skada den gav och huruvida den vann eller 

inte. I detta syfte skapades en komponent vid namn MatchSimulator. Denna ansvarar för att 

mäta resultaten samt att starta och avsluta matcher. När en match är avslutad skickar den 

iväg ett event som talar om för resten av programmet att matchen är avslutad. Ett event är 

en teknik för att skicka iväg meddelanden till funktioner som väljer att lyssna på det givna 

eventet. Via att kalla på eventet blir alla funktioner som följer det också anropade och på så 

sätt kan komponenterna kommunicera utan att direkt referera till varandra. 

Eftersom evaluering av genomen utförs med att spela matcher så tar det lång tid för hela 

algoritmen att exekvera. Av denna anledning utnyttjades spelmotorns förmåga att öka 

hastigheten som spelets tid tickar och fysikuppdateringar utförs. Till följd av att binda 

agenternas logik till passerad tid och fysik kunde hastigheten på simulationen ökas upp till 

100 gånger så snabbt. Trots denna ökade hastighet tar det ändå lång tid att simulera 100 

matcher i hundratals generationer och 200 generationer kan ta upp till två timmar att 

genomföra. Ingen av algoritmerna är heller märkbart snabbare än den andra då det är den 

gemensamma simulationen som tar upp majoriteten av tiden. På grund av den långa 

exekveringstiden ändrades några inställningar för matchsimulatorn. Varje match har en 

angiven tid och om ingen agent har vunnit efter den givna tiden avslutas matchen och det 

blir oavgjort. I vissa simulationer då båda agenter inte rör på sig mycket, speciellt i tidiga 

generationer, kan detta leda till att mycket tid spenderas på en simulation där ingenting 

händer. Av denna anledning sänktes tiden på en match från två minuter till en minut. Detta 

kan möjligtvis också leda till att man får mer intressanta lösningar då agenterna blir tvungna 

att röra på sig för att hinna utföra skada på motståndaren innan matchen är över. 

5.4 Genetiska algoritmer och kombination av system 

Såsom den ursprungliga planeneringen beskrevs, var tanken att implementera alla system 

oberoende av varandra och sedan kombinera dem. Under utvecklingen av de genetiska 

algoritmerna framstod det dock att många aspekter av algoritmerna var mycket beroende av 

genomet och simulationen. Därmed integrerades dessa system samtidigt som de genetiska 

algoritmerna programmerades. Alternativet hade varit att skriva algoritmerna mer abstrakt 

för att enklare kunna testa dem separat men valet gjordes att kombinera teknikerna direkt 

då det ansågs att utvecklingstiden på så sätt kunde kortas ner. 

Först valdes singelmålsalgoritmen att implementeras eftersom den är simplare samt för att 

många av dess funktioner såsom kombination och mutation kan återanvändas för 

multimålsalgoritmen. Under denna utveckling togs ett par beslut angående genomets 
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struktur och därmed också hur kombination och mutation skulle utföras. Ett problem med 

att ha ett träd som genom är att det inte blir någon given storlek på varje genom. Då man 

använder en sträng av siffror kan genomets storlek till exempel vara begränsat till en specifik 

mängd tal men med ett träd finns ingen lika tydlig begränsning. Därmed gjordes valet att 

låta första generationen av slumpade beteendeträd skapas som en komposition där varje 

barn motsvarar ett av de förbestämda subträden som beskrevs i metodbeskrivningen. Tack 

vare möjligheten att ställa in mängden subträd för varje beteendeträd kan därmed storleken 

på genomet preciseras. Givet denna struktur kunde kombination definieras i form av att byta 

ut subträd mellan två genom utan att markant ändra storleken likt hur Lim et al. (2010) 

gjorde i sitt arbete. Mutation tog sedan form av att antingen byta ut gränsvärden och 

sannolikheter, byta ut kompositioner eller byta ut ett subträd. Designen av att ha en bestämd 

mängd subträd i en komposition har dock en nackdel vilket är att mängden potentiella 

strukturer inte blir lika stor. Detta kan bli ett problem om mängden potentiella lösningar blir 

liten. Detta skulle i sin tur kunna leda till att algoritmerna alltid får fram samma beteende 

och att de inte skiljer sig mycket åt mellan algoritmer. Andra alternativ för strukturen på 

genom diskuteras i större detalj i avsnittet Avslutande diskussion. 

För att evaluera algoritmerna sattes två mätvärden upp. Det första är hur mycket skada ett 

genom lyckades utföra på motståndaren och det andra är hur mycket liv agenten behöll samt 

fick tillbaks. Singelmålsalgoritmen summerar ihop dessa för att beräkna ett fitness-värde. 

Förutom detta får ett genom i singelmålsalgoritmen också en mängd poäng för att helt enkelt 

vinna en match. Tanken är att ett genom då oavsett typ av strategi, blir belönad för att 

eliminera motståndaren. 

Det sista steget i implementationen var att programmera NSGA-II algoritmen. Detta tog upp 

en liten mängd tid av den totala implementationen eftersom den är väldigt tydligt definierad 

i hur den skall fungera. De delar som algoritmen inte definierar är kombination och 

mutation av genom men dessa funktioner återanvändes från den tidigare algoritmen och tog 

därmed också upp lite arbetstid. Evalueringen sker via att dela upp lösningar i fronter såsom 

beskrevs i bakgrunden, där ett mål är mängden skada given och det andra är hur mycket liv 

agenten lyckats behålla och få tillbaks. Ett problem uppstod däremot när ett bästa genom 

från evolutionen skulle utvinnas. 

NSGA-II algoritmen utvinner mängder av optimala lösningar snarare än en lösning. För 

detta arbete behöver dock ett specifikt genom väljas ut i syftet att testspela den med ett 

genom från den andra algoritmen. En metod för att välja ut en lösning beskrivs i en artikel av 

Deb, Branke, Dierolf och Osswald (2004). Denna metod angår processen av att hitta ”knän” i 

paretofronten och är specifikt designad för att fungera väl med just NSGA-II algoritmen. Ett 

knä är en spetsig del av fronten som ”sticker ut” likt vad som visas i figur 12 nedan. 
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Figur 12 Bilden visar ett exempel på hur ett knä ser ut i en front av lösningar där 
lägre värden är bättre. Ett knä bildas när punkterna runt en annan lösning ändrar 

sig mer drastiskt i de olika målen och skapar därmed en större lutning. Detta ligger 
som grund till hur algoritmen för att hitta knän fungerar. 

För att hitta knän undersöks lutningen mellan varje punkt och dess grannar. En vektor 

skapas utifrån dessa två lutningar och vinkeln mellan dem beräknas (Deb et al. 2004). Givet 

dessa värden kan ett spetsigast knä beräknas via att ta den lösning som har störst vinkel. Ett 

exempel på hur en iteration i denna process kan se ut presenteras i figur 13, där vinkeln för 

en punkt beräknas. Baserat på rekommendationen av denna artikel samt dess koppling till 

NSGA-II, gjordes beslutet att använda denna metod för att välja ut ett ”bästa” genom för 

varje generation. 
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Figur 13 Bilden visar hur vinkeln för den röda punkten i fronten beräknas. 
Punktens två grannar (de blåa punkterna) används för att skapa två 

riktningsvektorer som korsar vardera granne och pivotpunkten. Sedan beräknas en 
vinkel α som vinkeln mellan de två vektorerna. Desto större vinkel α, desto 

spetsigare knä. 

För att testa algoritmerna mot varandra behövde gemensamma parametrar för sannolikhet 

av kombination och mutation bestämmas. Därmed undersöktes en artikel som handlade just 

om att jämföra genetiska algoritmer, skriven av Zitzler, Deb och Thiele (2000). Där 

jämfördes olika multimålsalgoritmer och storleken på både population och mängd 

generationer vara väldigt likt det som används för detta arbete. De använde sig av en 

sannolikhet på 0,8 för kombination och 0,01 för mutation. Dessa värden låg därmed som 

grund även för detta arbete. Vid kortare testning uppstod dock sannolikheten för mutation 

att vara något låg eftersom det finns många olika typer av potentiell mutation i projektet. 

Värdet ökades därmed till en något större sannolikhet i form av 0,03 istället. 

Som sista steg för artefakten implementerades ett gränssnitt för att kunna starta de olika 

algoritmerna och spara ner det slutgiltiga trädet. En knapp för att ladda in de två 

lösningarna och låta dem spela mot varandra lades också till för att kunna utvärdera 

algoritmerna. För att ge feedback till användaren existerar det också en text i toppen av 

bildrutan som skriver ut information om programmets tillstånd såsom nuvarande 

generation och huruvida en algoritm är färdig eller inte. 

I senare skede lades det också till rutor där en användare kan skriva in värden för att välja 

vissa inställningar på programmet. En inställning är mängden generationer som 

algoritmerna exekverar. I tidigare versioner behövdes programmet byggas om vid ändring av 

generationer. Denna ändring gjorde utvärderingen enklare. En ytterligare inställning som 

hjälpte till i utvärderingen är att kunna ställa in simulationshastigheten och mängden 
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matcher när genom från de två algoritmerna spelar mot varandra. Spelet samt detta 

gränssnitt kan ses i figur 11 från avsnitt 5.1. 

5.5 Pilotstudie 

För att testa så att programmet fungerade inför utvärderingen utfördes en pilotstudie av 

programmet. Detta bestod av att köra båda algoritmer ett par gånger och låta slutresultaten 

spela mot varandra för att se till att algoritmen verkar gå mot en bättre lösning i relation till 

de givna målen för algoritmerna. Dessa testningar utfördes inte med slutgiltiga mängden 

generationer utan endast med 50 stycken till skillnad från de 80-250 generationerna som 

används för den slutgiltiga utvärderingen. Detta utfördes enligt planeringen av förstudien 

från metodbeskrivningen i tidigare avsnitt. 

Algoritmerna gav båda varsin lösning som nära liknade varandra men som båda pekade mot 

ett genom som strävar mot de angivna målen. Att båda lösningar väldigt nära liknar 

varandra och vinner med samma sannolikhet är något som behövde ses över innan 

utvärderingen. Till detta syfte utfördes tre förbättringar som minskade effekten av slumpad 

chans och motiverar till en mer mångfaldig mängd lösningar: 

• Den första är en minskad mängd ammunition som en agent startar matchen med. 

Tanken var då att detta leder till att agenten som råkar upptäcka den andra först inte 

vinner matchen lika enkelt och omladdning av vapnet får större betydelse. 

• Nästa förbättring var att se till att agenter inte plockar upp bandage via att vidröra 

dem om en agent inte specifikt letar efter ett bandage att plocka upp. Denna ändring 

syftade till att minska den slumpartade faktorn av att en agent kan råka gå över ett 

bandage på vägen till ett annat mål och på så sätt få en fördel om den tidigare tagit 

skada. 

• Sista förbättringen var att lägga till extra slumpade kompositioner i första 

generationens beteendeträd likt vad som beskrivs i figur 14. Detta skulle leda till en 

mycket större mängd typer av strukturer och därmed en större problemrymd. På så 

sätt kan mängden potentiella lösningar bli större samtidigt som genomet fortfarande 

begränsas till en bestämd mängd subträd. 

Efter implementationen av dessa förbättringar utfördes extra testning följt av den slutgiltiga 

utvärderingen. 
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Figur 14 Den vänstra bilden visar hur ett beteendeträd genereras. En slumpad 
komposition väljs vartill designade subträd sätts som barn. Den högra bilden 

demonstrerar ändringen. Där har flera kompositioner på djupare nivåer genererats 
varpå subträd sedan sätts som barn. Notera att båda strukturer har samma mängd 

bestämda subträd och behåller då i stort samma storlek. 



29 
 

6 Utvärdering 

Undersökningen av programmet går som tidigare beskrivit ut på att jämföra de två genetiska 

algoritmerna med avseende på de lösningar som dem utvinner vid evolution av beteendeträd 

till 2d-skjutspel. Jämförelsen utgår främst ifrån hur många matcher de vinner när dem låts 

spela mot varandra efter samma mängd exekverade generationer. Denna plan behölls och 

utvärderingen skedde genom att testa med fyra olika mängder generationer. Efter 

presentationen av undersökningen följer också en analys av resultatet samt en sista slutsats 

för att avsluta undersökningen och besvara frågeställningen. 

6.1 Presentation av undersökning 

I avsnitt 4.1.3 beskrevs beslutet av att testa algoritmerna med 80-250 generationer baserat 

på tidigare studier som funnit denna mängd fördelaktig vid användning av populationer med 

100 individer. Därmed valdes fyra mängder generationer ut för testning av algoritmerna. Två 

av en lägre mängd generationer och två av en högre mängd i spannet. För varje mängd 

generationer utfördes fyra tester i syftet av att få ett medelvärde av vinster då genetiska 

algoritmer alltid har en mängd slump involverat när det kommer till evolutionen. 

Testerna utfördes med generationsantal på 80, 140, 200 och 250. Fyra tester per generation 

sammanfattades genom att beräkna ett medelvärde på antal vinster mellan de fyra testerna 

för vardera algoritm. En tabell som visar insamlad data finns att läsa i appendix A . 

Medelvärdena per generation summerades sedan i graf som illustrerar en sammanfattning 

av resulterande data. Jämförelsen mellan lösningar från de två algoritmerna utfördes genom 

att låta dem spela 200 matcher mot varandra per test. Grafen finns att avläsa i figur 15 

nedan. 

 

Figur 15 Grafen visar medelvärdet av vinster på 200 matcher för olika mängder 
generationer. Avvikelsen i form av minsta och högsta mängd vinster för båda 

algoritmernas tester representeras genom de lodrätta spannen med motsvarande 
färger. 
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Värdena pekar på olika resultat för olika mängder generationer men totalt sett tenderar 

singelmålsalgoritmens lösningar att ge fler vinster. Ett undantag var vid 140 generationer, 

där NSGA-II algoritmens lösning vann markant fler matcher. Av alla matcher som spelats 

över alla generationer och tester vann singelmålsalgoritmen 45 % av matcherna, NSGA-II 

vann 36 % av matcher och 19 % vann ingen av lösningarna. 

Vid 140 generationer och framåt började också en dokumentation av mängden given skada 

och egen hälsa för vardera algoritm utföras. Detta gjordes för att potentiellt få en bättre 

förståelse för hur de olika lösningarna agerade. Även om denna data inte är direkt kopplad 

till frågeställningen, kan den vara av intresse för analys och diskussion av resultatet. Givet 

denna information formulerades två ytterligare grafer; en som visar ett medelvärde på 

mängden given skada per generation och en som visar mängden sparad och tillbakagiven liv. 

Dessa presenteras i figur 16 respektive figur 17. 

 

Figur 16 Grafen visar medelvärdet av mängden skada som utfördes under 200 
matcher för de senare tre testerna.  
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Figur 17 I grafen ses medelvärdet på den totala mängden liv och tillbakagiven liv 
över 200 matcher för de senare tre testerna. 

Både hälsa och skada motsvarar nära mängden vinster. För exempelvis 250 generationer där 

singelmålsalgoritmen hade betydligt fler vinster, hade samma algoritm också mer given 

skada och högre mängd poäng för hälsa. 
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6.2 Analys 

Vid utvärderingens start stöttes ett problem på som liknade det som Lim, Baumgarten och 

Colton (2010) bemöttes av vid deras experiment av simuleringsbaserad evolution med 

beteendeträd, vilket är att det tar lång tid att utföra experimenten. Som nämnt i avsnitt 5, tar 

det mycket lång tid att låta algoritmerna köras i flera hundra generationer vilket begränsade 

hur många tester som kunde utföras på den givna tiden. Detta tillsammans med en 

estimerad tid för att också skriva rapporten, begränsade mängden möjliga tester. I Lim, 

Baumgarten och Coltons fall använde de sig av ett redan färdigt kommersiellt spel vilket 

begränsade deras möjligheter för att ändra spelet till att göra testerna enklare. För detta 

projekt skapades istället spelet från grunden upp. Effektiviteten på testandet skulle 

potentiellt kunna snabbas upp med hjälp av att exekvera flera matcher parallellt. Detta skulle 

dock krävt mer arbete på genomförandet och omskrivning av spelets logik samt 

simulationen av matcher.  

Mellan olika mängder generationer skilde sig mängden vinster för de olika algoritmerna en 

hel del. För 80 generationer vann singelmålsalgoritmen fler matcher än NSGA-II. Vid 250 

generationer vann den också fler matcher och den gången mer markant med ett medelvärde 

på 150,75 matcher kontra 38,25 vunna matcher för NSGA-II. Vid 200 generationer av 

utveckling vann multimålsalgoritmen fler fast med en sådan liten marginal, i form av 0,75 

enheters skillnad, att algoritmerna i princip kan anses jämlika i sina resultat. Det enda 

generationsantalet där NSGA-II algoritmen tenderade att vinna betydligt mer var vid 140 

generationer, där den vann i genomsnitt 125 av 200 matcher mot singelmålsalgoritmens 56 

vunna matcher. 

Wang och Zhao (2011) påstod i sin artikel att användning av roulettselektion kan bidra till 

att konvergensen i tidigare generationer blir lägre. Artefakten använder dock binär 

turneringsselektion vilket ger en mycket lik chans för alla lösningar att bli valda då varje 

turnering har endast två slumpvalda kandidater. Detta bidrog troligtvis till en mer 

mångfaldig population och därmed mindre förutsägbara lösningar vilket reflekterar resultat 

för testerna vid lägre mängder generationer. Att istället använda roulettselektion hade i 

teorin också gett hög mångfald (Wang och Zhao 2011), fast med större elitism då genom med 

högre fitness alltid får en större chans att bli valda. Eftersom singelmålsalgoritmen inte utför 

någon sortering av genom innan selektionen, till skillnad från NSGA-II, kan 

turneringsselektionen också vara en anledning till att NSGA-II fick en bättre lösning på de 

tidigare generationsantalen. Såsom snart presenteras, tenderade lösningarna dock att bli 

mer förutsägbara och regelbundna i de senare testerna med högre antal generationer. 

Att singelmålsalgoritmen vann fler matcher vid 80 generationer kan bero på att de tidigare 

generationerna är mer oförutsägbara i sitt beteende då de utvecklats i en relativt kort period. 

Skillnaden mellan mängden vinster är också liten relativt till resultat från senare 

generationsantal. Att NSGA-II algoritmen vann med övertag vid 140 generationer beror 

möjligtvis på att den lyckas hitta bättre, mer balanserade lösningar för tidigare antal 

generationer. En intressant siffra vid just detta generationsantal är hälsovärdet. Medan 

skadan var betydligt högre för NSGA-II, behölls hälsan för båda algoritmer relativt lika. 

Detta indikerar att singelmålsalgoritmen lyckats få fram lösningar som är bra på att behålla 

och få tillbaks liv men har det svårare när det kommer till att faktiskt ge ut skada. Detta 

pekar på att NSGA-II som förväntat fått en mer balanserad lösning medan 

singelmålsalgoritmens kombinerade fitness-värde leder till att det blir svårare att garantera 
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att båda målen uppfylls. Som tidigare nämnt i avsnitt 5.4, är dessa två mål mängden skada 

utförd på motståndaren samt mängden behållen och tillbakagiven liv för agenten. 

Vid 200 generationer, där medelvärdet på vinster är näst intill identiska, skiljer sig de olika 

målen fortfarande en del. Mängden skada är något lik medan skillnaden i hälsa är mer 

markant. Där har singelmålsalgoritmen fortsatt att öka medan NSGA-II lösningarna 

generellt sett fått lägre värden. Viktigt att notera är att värdet för en lösnings hälsa är direkt 

relaterat till skadan som motsvarande algoritm gett ut. Desto mer skada en gör, desto sämre 

totalvärde på hälsa för den andra. Till slut, vid 250 generationer, har singelmålsalgoritmen 

fått mycket högre medelvärde när det kommer till vinster, skada och hälsa. Vid observation 

av beteendet för båda algoritmernas lösningar framstod det att NSGA-II algoritmens 

lösningar tenderade att spela betydligt mer defensivt. Många stod stilla vid sin startpunkt 

och letade upp bandage eller försökte undvika skott då motståndaren började skjuta på dem. 

Alla fortsatte att skjuta men få hade lärt sig att ladda om vapnet. Singelmålsalgoritmen 

tenderade istället att sällan ge lösningar som plockade upp bandage utan fokuserade mer på 

att spela offensivt och att ladda om. 

När det kommer till evalueringen i algoritmerna är de lika varandra med avseende på att 

båda belönas för mängd skada utförd och mängden resterande och tillbakagiven liv. En 

faktor som dock skiljer dem åt är att singelmålsalgoritmen ger högre fitness till genom 

baserat på om de vann matchen eller inte.  Detta skiljer sig från NSGA-II där optimering från 

två mål och beräkning av fronter inte tar hänsyn till om lösningen faktiskt vann utan 

försöker istället maximera två mål som antas leda till ett genom som vinner fler matcher. 

Detta faktum uppstod eftersom vikten av att belöna vinster oavsett strategi underskattades 

vid implementationen av artefakten. Ytterligare diskussion angående vinstbelöningen 

fortsätter i slutsatsen. Singelmålsalgoritmens evaluering av att belöna vinnande genom 

oavsett strategi verkar alltså varit lönsam vid större antal generationer och förklarar delvis 

varför det i senare generationer speciellt var dessa lösningar som vann fler matcher. 
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6.3 Slutsatser 

Baserat på insamlad data och slutsatser som dragits därav, vann singelmålsalgoritmen fler 

matcher både generellt sett för olika mängder generationer men också procentuellt av alla 

matcher som spelades under hela utvärderingen. I problemformuleringen sattes hypotesen 

upp att NSGA-II lösningarna bör vinna mer baserat på att algoritmen motverkar tidig 

konvergens och utforskar en större mångfald av lösningar. Hypotesen visade sig inte stämma 

men detta behöver inte innebära att poängen om konvergens och mångfald av lösningar inte 

stämmer. En större variation av lösningar uppstod vid tidigare generationer baserat på det 

blandade resultatet på matcherna som kan avläsas i appendix A  , men som nämndes i 

analysen producerade NSGA-II där också en mer balanserad lösning jämfört med de tidigare 

iterationerna av singelmålsalgoritmen. Från ett kortsiktigt perspektiv verkar NSGA-II 

algoritmen därmed ge genom som lyckas vinna oftare. 

Som tidigare nämnt, har singelmålsalgoritmen fördelen av att kunna belöna genom då de 

vinner en match och inte bara baserat på de två givna målen. Detta tros vara en av faktorerna 

som ledde till att den i slutändan gav lösningar som överlag vann fler matcher. Det finns 

dock potentiella alternativ för designen som skulle kunna lett till att NSGA-II kunde 

utvecklats för att vinna fler matcher. Att lägga till en tredje axel som motsvarar just vinst 

hade varit en möjlig förbättring. Dock fanns ingen tidigare erfarenheten av hur ett binärt mål 

för en axel skulle fungera i praktiken. Dessutom skulle funktioner såsom lutning på fronter 

av lösningar behöva justeras avsevärt vid implementation av fler än två mål. Det var alltså 

försent för att implementera en sådan förändring då det skulle det skulle påverka resten av 

systemet så mycket att tiden för att implementera förändringarna inte räckte till. När det 

kommer till just beräkningen av lutning för att få fram en bästa lösning från en front finns 

också en del annorlunda designval. 

I den nuvarande lösningen värderas alla genom i den främsta fronten baserat på storleken av 

lutningen mellan två vektorer som utgår ifrån lösningens punkt och dess två grannar. Trots 

att denna lösning var rekommenderad i en pålitlig artikel av Deb et al. (2004), påpekades 

där också brister i tekniken. Situationer kan uppstå där grafen av lösningar bildar flertal 

knän som i figur 18, där spetsigare lösningar kan innebära en lösning som prioriterar ett val 

över ett annat. Detta kan vara problematiskt för att försöka utvinna en balanserad lösning 

från den främre fronten. En annan, mycket simplare metod är att bara ta den mellersta av 

alla lösningar med avseende på ett mål med antagandet att den mellersta lösningen har 

större sannolikhet att vara balanserad för båda målen. 
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Figur 18 Exemplet visar en ojämn graf där flera ”knän” existerar. I exemplet är 
vinkeln α störst och därmed väljs den ut som spetsigast knä. Detta skulle inte leda 
till en särskilt balanserad lösning eftersom den har lågt värde för mål y men inte 

för mål x. 

Givet den begränsade mängden tester finns där felmarginal jämfört med om tid hade funnits 

för att utföra många fler. Detta samt andra aspekter relaterat till trovärdighet tas upp i den 

kommande diskussionen. Trots detta har en trend funnits och resultatet är att 

singelmålsalgoritmen vann fler matcher både per generationsantal och i allmänhet av alla 

spelade matcher. 
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel avslutas rapporten med en diskussion om arbetet i sin helhet. Av denna 

anledning inleds kapitlet med en sammanfattning av rapporten. Sedan presenteras 

diskussionen som tar upp ämnen såsom trovärdighet, samhällelig nytta och etiska aspekter. 

Till slut läggs förslag för framtida arbeten fram i form av ytterligare forskning och potentiell 

användning av de tekniker och slutsatser som presenterats. 

7.1 Sammanfattning 

Rapporten började med att summera bakgrund och tidigare studier inom de relevanta 

ämnena för att sedan presentera problemformuleringen. Frågeställningen för arbetet var 

som följande: Evolution av beteendeträd för AI-motståndare i 2d-skjutspel: vinner en AI 

utvecklad av singel- eller multi-måls genetisk algoritm fler matcher efter evolution av 

samma mängd individer? Vid presentationen av tidigare arbeten angående ämnet togs en 

artikel om multimålsalgoritmen NSGA-II upp. Efter att ha presenterat hur den fungerar 

samt att den är populär inom området, valdes den för att användas som multimålsalgoritm i 

arbetet. 

Som en del av problemformuleringen formulerades också hur arbetet var tänkt att testas och 

utvärderas. En kvantitativ metod valdes där mängden vunna matcher mellan två utvecklade 

genom från vardera algoritm utvärderas. Testerna utförs via att testa genom med samma 

mängd utvecklade generationer och mängden generationer för utvärderingen planerades att 

vara mellan 80-250 stycken per testfall baserat på tidigare studier. Efter presentation av 

ämnen och problem övergår rapporten till att beskriva genomförandet av artefakten. 

Genomförandet presenterar stegvis de olika delarna i utvecklingen av programmet. I tidigare 

avsnitt bestämdes en plan för ordning av implementation som ändrades något. Istället för att 

implementera varje del separat och sedan kombinera dem såsom ursprungligen planerat, 

utvecklades de genetiska algoritmerna för att direkt utgå ifrån den logik och de genom som 

tidigare sattes upp. Programmet implementerades i ordning av spelmekaniker, 

beteendeträd, matchsimulator och sist genetiska algoritmer. Matchsimulatorn var en senare 

planerad komponent som lades till för att hantera simulation av matcherna som agenter 

spelar. Vid implementation av NSGA-II algoritmen insågs det att någon extra funktionalitet 

behövde läggas till för att hitta endast en bästa lösning då algoritmen annars utvinner en 

mängd lösningar. Därmed användes en artikel från skaparen av NSGA-II vari en teknik för 

att välja ut ett genom från mängden med hjälp av lutningar på grafen presenterades. I slutet 

av genomförandet presenterades också en pilotstudie där båda algoritmerna testades för att 

se om de kunde utvinna en lösning som går mot ett bättre presterande beteendeträd, vilket 

de gjorde. 

Till slut kom utvärderingen där en mängd tester med programmet utfördes enligt den plan 

som tidigare satts upp. Testerna pekade på att singelmålsalgoritmen vann med störst 

marginal i majoriteten av generationsantal och vann i allmänhet 45 % av spelade matcher 

jämfört med 36 % för NSGA-II. Som svar på frågeställningen vann alltså 

singelmålsalgoritmen generellt sett fler antal matcher vid samma mängd generationer och 

därmed individer. 
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7.2 Diskussion 

Ett av de tidigaste valen som utfördes var hur genomen för evolutionen skulle se ut. Till detta 

syfte hittades två metoder från tidigare projekt som arbetat med evolution av beteendeträd i 

spel. Dessa var att antingen ha träd som genom likt arbetet av Lim et al. (2010) eller att 

använda sig av grammatisk evolution likt lösningen av Perez et al. (2011). I slutändan valdes 

träd av två anledningar. Den ena var att den tidigare användningen av träd för evolution gav 

ett mycket positivt resultat då en AI som var tydligt bättre än den förprogrammerade 

agenten skapades (Lim et al. 2010). Den andra var att operationerna för mutation och 

kombination var mycket smidiga och motiverades i en artikel av Dromey (2003), där han 

påstod att strukturen för beteendeträd fungerade väl i koppling till genetisk semantik och 

evolution. Trots detta är det inte uteslutet huruvida grammatisk evolution skulle passat 

bättre eller inte. 

Såsom mutation och kombination i nuläget fungerar är de strikt relaterade till 

trädstrukturen av genomet och vetskapen om olika typer av noder. Om evolutionen hade 

tagit plats med en lägre nivå av beteenden såsom individuella noder istället för subträd hade 

grammatisk evolution möjligtvis fungerat bättre. Ett ytterligare argument för användningen 

av grammatisk evolution är att Perez et al. (2011) använde tekniken till ett realtidsspel likt 

detta projekt och fick ett lyckat resultat. Att både deras och detta projektets spel har enkla 

mekaniker jämfört med DEFCON (Introversion Software 2006) och är realtidsspel kan 

därmed vara ett argument till att tekniken kunde ha passat. Med detta menas inte att den 

nuvarande strukturen på genomen inte var tillräcklig men snarare att en jämförelse mellan 

de två metoderna skulle behöva ta plats för att garanterat konstatera vilken som hade gett 

bättre resultat. Istället utfördes ett informerat val med dessa för- och nackdelar i åtanke. 

En faktor som kan ha påverkat hur de genetiska algoritmerna presterat är hur det bästa 

genomet från generationer väljs ut. I slutet av varje generation väljs genomet med högst 

fitness ut som det bästa genomet och det är mot denna lösning som nästa generations genom 

spelar. Detta kan möjligtvis leda till att en generation optimerar endast för att lyckas mot 

den specifika lösningen istället för att få ett bättre allmänt beteende. En lösning på detta 

skulle kunna vara att ta det bästa genomet från ett större spann av generationer och på så 

sätt få ett mer allmänt optimerat genom. Detta innebär dock att programmet tar upp mycket 

mer minne då många fler genom behöver sparas. Dessutom skulle de första generationerna 

behöva hanteras annorlunda om det inte finns ett tillräckligt stort spann av genom att hämta 

ifrån. En annan lösning hade varit att manuellt designa ett beteendeträd som alla genom 

spelar mot men då får man istället problemet av att man blandar in mänskliga åsikter och 

designval istället för att utgå helt från algoritmen. Alla lösningar på problemet har alltså sina 

egna för- och nackdelar. Den nuvarande varianten är inte nödvändigtvis felaktig men 

ytterligare utforskning skulle, som alltid, vara av intresse. 

7.2.1 Trovärdighet 

Som alltid för en studie är trovärdigheten av både processen och resultatet också ett relevant 

ämne. En faktor som tagits upp i utvärderingen är den begränsade mängden tester som 

utförts. För att få ännu mer konkret och pålitlig statistik hade en större mängd tester per 

generation givetvis varit att föredra då slutsatserna då kan bli mer allmänt pålitliga. Så som 

det står kan analys och resonemang endast dras från ett relativt avgränsat perspektiv och 

utifrån erhållna erfarenheter. 
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När det kommer till implementationen av algoritmerna i sig finns det också naturligt en risk 

i trovärdighet kring om de utförts korrekt och fungerar som de ska. Tidigt i projektet insågs 

det att detta skulle kunna bli en bristpunkt och därför presenterades testningen av 

programmets olika delar som en viktig del av genomförandet i avsnitt 4.1.3. Grundlig 

testning av artefaktens olika komponenter, speciellt de genetiska algoritmerna, utfördes efter 

varje steg. Denna testning var till för att kolla att till exempel de genetiska operatorerna 

fungerade som förväntat, inte att algoritmen nödvändigtvis producerar ett progressivt bättre 

presterande resultat. Till detta syfte utfördes istället en pilotstudie som sista steg i 

genomförandet. Därigenom undersöktes huruvida algoritmerna verkade producera en 

lösning som strävar mot de uppsatta målen som planerat. Med hjälp av dessa tester har ett 

bästa försök gjorts för att stärka trovärdigheten när det kommer till den tekniska 

implementationen. 

7.2.2 Samhällelig nytta och etiska aspekter 

Från ett bredare perspektiv skulle detta projekt framförallt peka på hur många olika 

lösningar som kan framstå bara genom att justera testmiljön och definition samt skala på 

målen i evolutionen. Genom att bygga på en sådan teknik skulle man kunna använda 

liknande system som ersättning för att manuellt designa olika beteenden på AI agenter, 

framförallt i spelsammanhang. Sparad tid och flexibilitet av lösningar är två potentiellt stora 

fördelar som då kan erhållas för individer och företag. Möjligheterna för användning av 

dessa tekniker och en mer detaljerad beskrivning presenteras i avsnittet om framtida 

arbeten. 

En annan mer långsiktig nytta av detta arbete och forskning angående evolution av 

beteendeträd i allmänhet är att använda teknikerna för att designa AI till simulationer av ett 

verkligt scenario. Spelet DEFCON som Lim et al. (2010) använde för sin evolution, är ett spel 

som angår placering av militärpjäser för attack och försvar under en period av eskalerande 

konflikter mellan världens kontinenter (Introversion Software 2006). Kopplingen mellan en 

verklighetstrogen simulation och konflikt tillsammans med fortsatt utveckling av genetiska 

algoritmer och andra AI-tekniker pekar på att det skulle kunna användas för simulation av 

ett verkligt scenario. Vid skrivandet av denna rapport arbetar USA:s försvarsdepartement till 

exempel på att använda maskininlärning för att skapa artificiell intelligens till autonoma 

drönare i militära syften (Pellerin Cheryl 2017). Intresset är alltså stort och vidare forskning 

såsom gjorts i detta projekt kan leda till ett ökat intresse och kunskap inom området för 

liknande syften. 

Med dessa applikationer i åtanke uppstår givet frågor om etik och moral bakom att bidra till 

utveckling av teknik som i teorin kan användas för att döda människor i intresset av nationer 

och myndigheter. Ett ökat intresse för ämnet kan dock också fungera tvärtom genom att 

väcka en diskussion kring artificiell intelligens och hur det bör och inte bör användas. 

Därmed bör artiklar som tydligt inte syftar till att främja teknikerna för sådana syften, inte 

heller kan anklagas för att bidra till problem som angår moraliskt tveksamma applikationer 

av forskning. 
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7.3 Framtida arbete 

För framtida arbete finns det många aspekter av programmet som skulle tjäna på 

vidareutveckling. Från ett kortsiktigt perspektiv skulle förbättring av programmet kunna ske 

genom att tillåta mer tid för att testa olika parametrar för evolutionen. Det nuvarande värdet 

på exempelvis sannolikhet av mutation var baserad på ett tidigare arbete och höjdes något 

under genomförandet. Inställningar som detta skulle kunna finslipas vid tillgång till något 

mer tid. När det kommer till mer implementationsrelaterade förändringar skulle ytterligare 

testning av metoder för att välja ut genom i fronter kunna implementeras och testas. Som 

tidigare nämnt är en metod att bara ta den mellersta av lösningar med avseende på ett mål. I 

artikeln av Deb et al. (2004) presenterades också ett par andra metoder som antingen bygger 

på vinkeluträkningen eller handskas med problemet på helt andra sätt. 

När det kommer till mer långsiktiga mål hade det först och främst varit fördelaktigt att 

försöka implementera en snabbare simulation. Detta skulle potentiellt kunna utföras med 

hjälp av att spela flera matcher parallellt. Risken med denna metod är dock att det inte går 

att simulera flera matcher samtidigt i samma simulationshastighet utan att få betydliga 

problem med prestanda istället. Trots det, hade det varit värt ett försök med tanke på hur 

mycket tid som skulle kunna sparas om ett sådant system fungerade väl.  

En sista potentiell förbättring som skulle vilja läggas till är en tredje axel som registrerar 

vinster för NSGA-II algoritmen. Detta skulle kräva betydliga förändringar av hur genom i 

fronter väljs ut samt en uppdatering för sorteringen av fronter. Att genomföra denna 

uppdatering skulle dock visa på om att ta hänsyn till vinster skulle förbättra algoritmens 

slutgiltiga resultat i jämförelse med singelmålsalgoritmen. 

Gällande framtida arbeten finns det ett par intressanta uppföljningar som grundar sig i 

frågor och idéer som uppstått under utförande av projektet. En av dessa har med strukturen 

på genomen att göra. Vid användning av beteendeträd som genom blev det klart att det 

fanns många alternativ när det kommer till hur genomen tillåts att se ut. För detta projekt 

designades subträd som kan användas och placeras valfritt likt hur Lim et al. (2010) gjorde i 

deras arbete. En annan variant hade till exempel varit att låta alla noder placeras och 

kombineras fritt istället för att designa subträd. Ett ytterligare alternativ hade varit att ha en 

mängd designade subträd där alla träd måste vara med ett visst antal gånger eller användas 

utefter andra strikt bestämda regler. Att sedan jämföra dessa olika tillvägagångsätt i samma 

miljö och se hur de presterar mot varandra hade varit ett intressant område att utforska. 

Ett ämne som togs upp i diskussionen från tidigare avsnitt var att det inte kan bevisas 

huruvida träd som genom eller grammatisk evolution är bättre till syftet av att utveckla 

beteendeträd för spelet. Även detta skulle kunna vara en grund för ett helt separat arbete. 

Som följd av att applicera båda dessa metoder för ett eller flera problem och sedan jämföra 

hur resultatet skiljer sig mellan dem, hade en undersökning angående deras användbarhet 

kunnat utföras. Detta skulle vara av stort intresse för att ge bättre förutsättningar till fortsatt 

forskning inom ämnet men också som en guide för vilka metoder som passar olika typer av 

problem i kommersiellt syfte. 

En annan idé för ett arbete hade varit att undersöka de olika sätten för att välja ut ett genom 

ur en front av möjliga lösningar vid optimering med multimålsalgoritmer. Tidigare i avsnitt 

6, beskrevs den valda metoden av att jämföra vinklar samt en simplare metod av att välja ut 

den mellersta lösningen med avseende på ett mål. En jämförelse mellan dessa och andra 
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tekniker baserat på hur det påverkar den slutgiltiga lösningen hade också varit en intressant 

fortsättning. Ytterligare hade jämförelsen också kunnat inkludera problem där fler än två 

mål definieras då vissa metoder endast är användbara för fler än två dimensioner (Deb et al. 

2004). 

För praktisk användning i kommersiella projekt tros teknikerna som utforskats i projektet 

vara av intresse för spelföretag såsom föreslogs i diskussionen. Vid utveckling av artefakten 

har det framstått att design av spelmekanikerna och definition av mål har haft mycket stor 

betydelse för vilka lösningar som utvinns från evolutionen. Spelinställningar såsom 

agenternas startposition, ammunition, mängd liv och kartans utformning påverkar vilken 

typ av beteendeträd som uppstår. Även faktorer såsom skalning och definition av målen för 

multimålsalgoritmen påverkar hur evolutionen tenderar att prioritera olika beteenden. Via 

att medvetet justera dessa inställningar skulle man kunna använda samma metoder för att 

automatiskt utvinna agenter med olika typer av eftersökt karaktär och spelsätt utan att 

behöva manuellt designa en artificiell intelligens för varje AI-agent. Detta blir intressant för 

att både spara tid vid utveckling men också för att få ut många olika typer av beteenden som 

kanske inte hade uppstått vid manuell design. 

Totalt sett har arbetet lett till insikter om evolution av beteendeträd för båda algoritmer och 

för användning med 2d-skjutspel. Redan från början framstod det att evolution av 

beteendeträd generellt sett är ett relativt outforskat område. Givet de möjliga fortsättningar 

som presenteras här och av de andra två artiklarna inom ämnet, är potentialen för att forska 

vidare inom området mycket stor. 
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Appendix A -  Insamlad data 

Generationer Vinster 

Singel 

Vinster 

NSGA2 

Skada Singel Skada Multi Liv 

Singel 

Liv Multi 

80 110 81     

80 3 170     

80 91 10     

80 177 7 18840 10900 17270 1160 

140 44 151 9640 22410 5160 10360 

140 104 90 15890 15870 4130 4110 

140 33 152 8630 16990 3010 11370 

140 43 107 8550 13830 6170 11450 

200 32 52 8860 10620 9380 11140 

200 4 66 10660 14810 5190 9340 

200 79 117 11590 14780 5220 8410 

200 118 1 17760 2280 24310 3490 

250 44 141 12160 17430 2570 7840 

250 194 0 19620 0 20000 380 

250 191 2 20640 1410 18590 960 

250 174 10 23670 6470 13530 3970 

 


