


Sammanfattning 
 

Deterministiska turbaserad tvåspelarspel är ett område som används inom AI forskning för 

att jämföra AI system. Detta arbete fokuserar på att jämföra teknikerna artificiell neuralt 

nätverk och alpha-beta pruning i spelet othello. Arbetet undersökte hur dessa tekniker 

presterar i relation till beräkningstiden.  

 

Othello positionerna representeras i en 8 x 8 matris som teknikerna använder för att hitta det 

optimala draget. Systemen värderades enligt en definierat metod som använder ett befintlig 

AI system för othello Edax. De testades på 154 othello partier med 77 stycken förbestämda 

startpositioner. Nätverket tränades med inlärningsdata som bestod av drag från 

professionella othello matcher och från Edax. 

Resultatet visade att ABP systemen värderades linjärt mot exponentiell beräkningstid 

medans ANN systemen värderades konstant mot linjär beräkningstid. Resultatet av ANN 

systemen tyder på att inlärningsdatan är bristande. Framtida arbete bör använda mer och 

bättre inlärningsdata.  

 

Nyckelord: ANN, ABP, AI, Othello, Beräkningstid 
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1 Introduktion 
 

I bakgrunden beskrivs information för att förstå problemformuleringen. I bakgrunden          

beskrivs spelet Othello och dess användning som en testplattform för AI-tekniker           

(Liskowski, Jaskowski, & Krawiec, 2018). Othello är deterministiskt tvåspelarspel då ingen           

slumpmässighet och okändhet uppstår (Jaśkowski & Szubert, 2015). Två tekniker beskrivs i            

bakgrunden artificiella neurala nätverk (Lippmann, 1987) och sökalgoritmen alpha-beta         

pruning (Knuth & Moore, 1975). Artificiella neurala nätverk och Alpha-beta pruning           

används för att skapa AI-System för Othello (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018)            

(Delornme, 2018). I kapitlet beskrivs det hur teknikerna används och är relevanta inom             

området AI-system för deterministiska tvåspelarspel (Fogel, Hays, Hahn & Quon, 2004)           

(Runarsson & Lucas, 2014).  

Följt av problemformuleringen där undersökningen beskrivs och motivationen till         

undersökningen diskuteras. Valet av spelet Othello och valet av de två AI-teknikerna            

diskuteras. Det beskrivs hur de har använts i tidigare forskning inom området            

(Runarsson & Lucas, 2014) (Delornme, 2018). I senare delarna metodbeskrivning och           

metoddiskussion beskrivs själva metoden som kommer användas för undersökningen         

mer detaljerat samt vad den tidigare forskningen har använd sig av för metoder. Det              

beskrivs hur delar av metoden har används i tidigare forskning (Liskowski, Jaskowski &             

Krawiec, 2018). I metoddiskussion diskuteras även varför denna metod är vald samt             

positiva och negativa egenskaper och eventuella problem som kan uppstå och hur dessa             

ska lösas.  

Implementationen består av beskrivningar om hur ABP funktionen implementerades         

och vilka designval som gjordes. Hur ANN tekniken implementerades för att skapa ett             

neuralt nätverk för spelet othello, vilka designval som gjordes med storleken, strukturen            

och träningen av nätverket. Träningen av nätverken gjordes med hjälp av ett flertal olika              

backpropagation varianter för snabbare och bättre träning (Rumelhart, Hinton &          

Williams, 1986) (Lecun, Bottou, Orr & Müller, 2012). Hur utvecklingsmiljön och testmiljön            

används för att teknikerna ska kunna testas mot AI-systemet Edax samt mot varandra.             

Implementeringen av funktioner för att metoden och studien ska kunna undersökas som            

värdering av teknikerna samt tidsmätning av teknikerna. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden består av en beskrivning av spelet Othello och hur det används för att testa               

artificiella tekniker sedan beskrivs två artificiella tekniker artificiella neurala nätverk och           

sökalgoritmen alpha-beta pruning. I bakgrunden presenteras relevant tidigare forskning         

inom de områden och tekniker som ska undersökas.  

2.1 Othello 
Othello är ett turbaserat tvåspelarspel som består av en 8x8 spelplan och 64 dubbelsidiga              

pjäser. Spelet är deterministiskt eftersom ingen slumpmässighet och okändhet uppstår          

(Jaśkowski & Szubert, 2015). Spelet är en utveckling av de äldre spelet “Reversi”. Ett parti               

Othello börjar med fyra stycken pjäser varav två svarta diagonalt och två vita diagonalt i               

mitten av spelplanen, se figur 1. Spelarna placerar ut sina respektive pjäser en i taget med sin                 

egen färg uppåt. Ett giltigt drag i Othello består av att den utplacerade pjäsen placeras på en                 

tom ruta, vara intilliggande mot en motståndares pjäs och skapa en vertikal, horisontell eller              

diagonal linje mellan en annan pjäs i samma färg som innehåller minst en av motståndarens               

pjäser, se figur 2. Alla av motståndarens pjäser som täcks av linjen ska vändas till den andra                 

färgen. Om flera linjer skapas ska alla linjernas innehållande pjäser vändas. Spelet slutar när              

ingen spelare kan lägga ett giltigt drag och spelaren med mest uppvända pjäser vinner. Om               

spelet slutar med lika många uppvända pjäser av båda färgerna så är det oavgjort. 

 

Figur 1 Startpositionen i Othello. 

 

Figur 2 De gråa pjäserna 

representerar alla giltiga drag för svart i 

denna position. 

 

Othello är långt ifrån trivialt då antalet giltiga positioner ett parti med 8x8 spelplan kan nå                

har estimerats vara ca 1028
och spelets träd komplexitet estimerats med en spellängd på 58               

drag och 10 alternativ per drag vara ca 1058
(Allis, 1994). Given en position av ett parti                 

Othello på ett n gånger n bräde bevisades komplexiteten av att beräkna vinnaren vara              

PSPACE-complete av (Iwata & Kasai, 1994). Detta utesluter alla fullständiga sökmetoder för            
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en 8x8 spelplan. Othello har även en hög komplexitet på grund av sin höga ombytlighet               

eftersom ett drag kan drastiskt ändra spelplanens tillstånd (Liskowski, Jaskowski & Krawiec,            

2018), se figur 3. 

 

Figur 3 Ett exempel på ett drag som ändrar spelplanens tillstånd drastiskt den gråa 

pjäsen representerar det drag som ska spelas. Draget ändrar tillstånden på spelplanen 

drastiskt eftersom mer hälften av pjäserna kommer ändra färg. 

Spelet Othello har forskats på i stor mängd och några tidiga exempel på Othello artificiella               

intelligens system som skapats är “Moor” som skapades 1980 och “IAGO” som skapades             

1981. Redan 1981 vann dessa system mot människor. Deterministiska tvåspelarspel har länge            

varit ett effektivt sätt att forska på inom artificiella intelligens så som Schack och Go. En stor                 

anledning varför just Othello är intressant att forska på jämfört mot till exempel Schack är på                

grund av dess höga ombytlighet som nämnt tidigare (Jaśkowski & Szubert, 2015). 

Edax är ett väldigt optimerat AI-system för Othello (Delornme, 2018). Edax kan användas             

för att jämföra resultat med, eftersom den anses vara ett av de bästa programmen just nu                

(Liskowski, Jaskowski, & Krawiec, 2018). För tekniker som inte använder sig av            

sökalgoritmer utan kräver inlärningsdata finns WThor-databasen för Othello som innehåller          

över 120 000 othellopartier från högnivås turneringar mellan åren 1977 - 2018 (Quin, 2018).              

Databasen är gratis att ladda ner. Databasen är välorganiserad efter vilken år samt vilka som               

spelade. Den är använd av moderna tekniker för att lära artificiell intelligens hur människor              

spelar (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018).  

2.2 Artificiella neurala nätverk 
Artificiella neurala nätverk är en AI-teknik som används för att identifiera mönster inom             

olika samlingar av data i hopp om sen att kunna tolka liknande data utanför samlingen               

(Basheer & Hajmeer, 2000). En samling med data brukar kallas för ett dataset. Artificiella              

neurala nätverksstrukturer är baserade på vår kunskap om det biologiska nervsystemet           

(Lippmann, 1987). Artificiella neurala nätverk är inte i sig själv en algoritm, de är en struktur                

som definierar hur datan ska hanteras. Dessa nätverk består av ett flertal lager som har               

definierad struktur, se figur 4. Varje lager består av ett godtyckligt antal artificiella neuroner.              

Genom att skicka datan genom ett nätverk så tolkas datan och beroende på struktur så ger                

det en sorts gissning. 
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Figur 4 Ett neural nätverk med en fullt-ihopkopplad struktur. Nätverket 

består av ett input lager med sex stycken input neuroner, två stycken gömda lager 

med 5 neuroner respektive 2 neuroner i vardera lager och ett output lager med 3 

neuroner. 

2.2.1 Artificiell neuron 
Artificiella neuroner är i ett neuralt nätverk de som hanterar datan. Varje enskild neuron gör               

en liten tolkning och resultatet är en samling av alla dessa mindre tolkningar. I de enklaste                

nätverksstrukturerna har varje neuron en koppling till alla neuroner i föregående lager, se             

figur 4. Med dessa kopplingar skickas datan framåt i nätverket och hanteras och omvandlas              

till något som nätverkets senare lager av neuroner kan tolka och ge ett svar utifrån den                

inlärda datan (Lippmann, 1987). 

För att artificiella neuroner ska omvandla datan och hantera datan på ett sätt som gynnar               

nätverkets tolkning så använder de sig av följande tekniker. Dessa tekniker beror på vilken              

struktur nätverket använder, dessa är för de mest grundläggande strukturerna. Varje           

koppling mellan neuroner har en vikt som påverkar hur stor vikt datan som skickas genom               

denna koppling har. Varje neuron har ett bias värde som avser hur stor påverkan själva               

neuronen har i nätverket. Slutligen använder sig varje neuron av en aktiveringsfunktion som             

omvandlar datan utifrån det som skickas, vikten på kopplingen och neuronens bias värde             

(Lippmann, 1987). Aktiveringsfunktioner introducerades för att skapa icke-linjärhet i         

hanteringen av datan och på så sätt kunna dela in datan i mer än linjära uppdelningar. 

De aktiveringsfunktioner som kommer undersökas i studien är Softmax och Relu. Softmax            

aktiveringsfunktionen fungerar som ett sätt att procentuellt returerna vilket resultat som           

nätverket tror är mest trovärdigt eller med mest säkerhet. Denna funktion används därför             

ofta i det sista lagret för att resultatet enkelt kan tolkas för en människa. Relu               

aktiveringsfunktionen skapar icke-linjärhet av hanteringen av datan genom att nollställa alla           

värden under 0. Andra eventuella aktiveringsfunktioner som kan undersökas är t.ex.           

Sigmoid och Tanh vilket är två aktiveringfunktioner som också skapar icke-linjärhet men till             
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skillnad från Relu kan de skapa negativa värden men limiterar värdena till ett spann mellan               

-1 och 1.  

2.2.2 Artificiella lager 
Artificiella neurala nätverk består av ett godtyckligt antal lager. För de grundläggande            

strukturerna är det första lagret ett input lager vars enda uppgift är att ta emot datan från                 

användaren och sedan skicka vidare datan för de senare lagren. Input lager har oftast lika               

många neuroner som antalet input data och skickar då varje input data punkt till respektive               

neuron. Efter input lagret följer oftast ett antal gömda lager som är de lager som ska tolka                 

och omvandla datan (Basheer & Hajmeer, 2000). Varje neuron i de gömda lagren tar emot               

datan från föregående lager och hanterar datan som nämnt tidigare med aktiveringsfunktion            

och bias värde och skickar sedan vidare till alla neuroner i nästkommande lager. På detta sätt                

behandlas datan och kan tillslut tolkas för ett konkret svar av det sista lagret output lagret.                

Output lagret ser väldigt olika ut beroende på vilken struktur som används. Många gånger              

används en aktiveringsfunktion i output lagret som tolkar en av neuronerna som de korrekta              

svaret. Denna sortens output lager används ofta inom klassifikations problem då varje input             

data korresponderar till en definierad klass, t.ex. en bild på en kat förväntar sig klassen “kat”.                

Output lagret är ofta strukturerat på ett sätt som kan modellera problemets förväntade svar              

bäst.  

2.2.3 Träning av nätverk 
Artificiella neurala nätverk initieras oftas med slumpmässiga vikter och bias. Detta gör att             

det initiala nätverket ger slumpmässiga resultat och behöver därför tränas av data och             

anpassa vikterna och biasen för att ge avsevärda resultat. Träna ett artificiellt neuralt nätverk              

kan göras på flera olika sätt, ett vanligt sätt är med inlärningsalgoritmen “back-propagation”.             

Backpropagation algoritmen populariserades 1986 (Rumelhart, Hinton & Williams, 1986).         

Algoritmen räknar ut hur mycket error olika neuroner har i nätverket med hjälp av korrekt               

input data och förväntad output data. Det är enkelt att i output lagret se i datan vilket värde                  

man förväntar sig. För de gömda lagren är det inte lika lätt för oss att se vilka olika värden vi                    

vill att neuronerna ska inta. Därför använder sig algoritmen av den matematiska kedjeregeln,             

eftersom alla neuroner är beroende av de föregående neuronerna i ett fullt kopplat nätverk              

(Rumelhart, Hinton & Williams, 1986).  

I den mest grundläggande implementationerna av backpropagation algoritmen ändrar man          

vikterna och bias värdena bara efter de error man beräknat (Basheer & Hajmeer, 2000).              

Dessa implementationer funkar i vissa fall men det finns många problem med dessa             

implementationer (Lecun, Bottou, Orr & Müller, 2012). Det kräver väldigt många variabler            

för att dessa nätverk ska prestera bra vilken måste anges av användaren såsom till exempel               

hastigheten av inlärningen, storleken på datasetet och kost funktion. Det finns även ingen             

garanti att algoritmen hittar en bra lösning eftersom den kan “fastna” i olika lokala minimum               

för problemet. 

Ett nätverk prestation påverkas direkt av träningen av nätverket. Det finns flera problem             

som kan uppstå under träningen men det största problemet som alltid ska finnas i åtanke               

när man tränar ett nätverk är generaliseringen (Lecun, Bottou, Orr & Müller, 2012).             

Resultatet av nätverket efter träning i bästa fall ska prestera lika bra på träningsdata som               

testdata då är nätverket perfekt generaliserat. Detta är ofta inte fallet, då för mycket träning               
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kan göra att istället för att modellera ett komplext problem kan nätverket i någon mån               

memorera träningsdatan. Detta påverkas även av andra faktorer som till exempel kommer            

ett mindre nätverk generalisera bättre. 

2.3 Alpha-beta pruning 
Alpha-beta pruning är en sökalgoritm som utvecklar sökalgoritmen minimax genom att           

försöka minska antalet noder i sökträdet som behöver undersökas för att hitta den optimala              

lösningen. Algoritmen kommer förkortas ABP. Minimax algoritmen används för att hitta ett            

optimalt resultat baserat på värdering av positioner (Knuth & Moore, 1975). ABP-algoritmen            

kan användas på tvåspelarspel som innehåller olika positioner med ett godtyckligt antal            

regler som gör att olika drag ändrar dessa positioner. Algoritmen avser att det inte finns               

oändliga sekvenser av positioner (Knuth & Moore, 1975). Algoritmen förväntar sig att även             

motståndarens drag är de optimala utifrån dess position. Dessa drag behöver dock inte             

spelas av motståndaren för att algoritmen ska fungera. För varje position ska de finnas en               

värderingsfunktion som returnerar ett heltal som värderar positionen. 

ABP-algoritmen har använts på många andra olika tvåspelarspel än Othello. Algoritmen är            

väl känd för att användas på komplexa spel som Schack, Damspel och Go men funkar även                

bra på simplare spel som Luffarschack och fyra i rad (Fridenfalk, 2014). Det finns ett flertal                

trädsökalgoritmer som används för tvåspelarspel som minimax, maxN och hypermax. Valet           

av ABP baserades på att den används i några av de mest komplexa AI-systemen som finns.                

Ett exempel är Deep Blue en schackdator som vann mot den dåvarande världsmästaren i              

schack Garry Kasparov använder sig av ABP (Fridenfalk, 2014). 

ABP-algoritmen konstruerar en trädstruktur med alla giltiga drag som kan spelas utifrån en             

position. Varannan nivå av trädet är spelarens tur och varannan datorns. Varje nod i trädet               

representerar en position. Utifrån varje nod evaluerats alternativen utifrån spelaren eller           

datorns optimala resultat. Denna evaluering görs genom den tidigare nämnda          

värderingsfunktion då ena spelaren maximerar funktionen medans den andra minimerar          

den. På detta vis söker man efter den väg i trädet som är optimal för båda spelarna utifrån                  

deras bästa drag per nivå. I minimax algoritmen söker man igenom hela trädet och evaluerar               

alla positioner. I ABP minskar man antalet positioner som behöver sökas och evalueras             

genom att om det redan finns en bättre väg för den andra spelaren att då utgå ifrån att den                   

andra spelaren kommer välja den bättre vägen som redan har hittats, se figur 5. För att                

algoritmen ska veta när det redan finns en bättre väg skickar man med två värden med bästa                 

resultatet för respektive spelare (Fridenfalk, 2014). För enklare problem som till exempel            

Luffarschack så kan algoritmen söka igenom hela trädet med alla positioner. Detta är inte              

fallet för mer komplexa problem som Othello med ett sökträd med ca 1058
noder (Allis,               

1994). I dessa fall är en vanligt taktik för att lösa detta att låta användaren definiera hur                 

djupt det ska sökas i trädet. I figur 5 är sökdjupet 3. 
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Figur 5 Ett sökträd med ABP optimering. Vit maximerar och svart 

minimerar. I trädet syns det att visa positioner inte behöver undersökas eftersom den 

högra delen av trädet kommer leda till högst 0 och den vänstra delen kommer bli 1. 

Därav är det vänstra draget det optimala för vit och positioner baserade på det högra 

draget behöver ej undersökas. 
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3 Problemformulering  
En grundläggande idé inom artificiell intelligens är att återskapa mänskligt beteende och            

mänsklig problemlösning. För att återskapa mänskligt beteende och problemlösning har          

utveckling för spel länge varit ett intressant sätt att jämföra olika AI-tekniker och hitta deras               

styrkor samt svagheter. De senaste årtionden har både tekniker inom optimeringen av olika             

mjukvarutekniker samt hårdvarutekniker förbättras (Fogel, Hays, Hahn & Quon, 2004).          

Tekniker som artificiella neurala nätverk förbättrar igenkänningen av mönster inom flera           

olika problemområden från självkörande bilar till cancerdiagnostik. Motivationen för         

forskning inom artificiell intelligens för spel är för att enkelt kunna jämföra hur effektiva              

olika tekniker är inom olika sorters problem som till exempel Artificiella neurala nätverk och              

ABP-algoritmen.  

Deterministiska tvåspelarspel fungerar bra då ingen slumpmässighet och ingen okändhet          

finns, de består av en motståndare och behöver då endast ha åtanke för sig själv och                

motståndaren. Othello kan vara ett mycket bra testobjekt eftersom Othellos komplexitet är            

lägre än till exempel Schack och Go (Allis, 1994), vilket gör att simplare tekniker och               

implementeringar kan undersökas. Därav kan eventuellt tekniker som inte fungerar på           

Schack evaluerar på Othello och ge generell kunskap om tekniken. Resultaten av            

undersökningarna ger fortfarande generell information om hur teknikerna och         

implementeringarna presterar gentemot varandra. Samt har Othello en hög ombytlighet          

(Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018), se figur 3. Den höga ombytligheten kan vara en              

önskad aspekt inom en teknik beroende på användningsområde.  

Artificiella neurala nätverk är de artificiella intelligens system som presterar bäst idag på             

nästintill alla problem som behöver lära sig mönster (Liskowski, Jaskowski & Krawiec,            

2018). Det finns mycket forskning på Artificiella neurala nätverk för tvåspelarspel.           

Artificiella neurala nätverk används i systemet “AlphaGo”, det första artificiell intelligens           

systemet som vann över en professionell Go spelare (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018).             

ABP-algoritmen kan teoretiskt sätt hitta det optimala beslutet men i praktiken kräver det             

ofta för mycket beräkningskraft för att betänketiden ska bli rimlig (Knuth & Moore, 1975).              

Det har visats att denna algoritmen genom att begränsa den till att inte evaluera alla beslut                

fortfarande kan hitta avsevärda besult. Ett exempel på detta är schackdatorn “Deep blue”             

som vann mot den stående världsmästaren redan 1997 som använde sig av ABP-algoritmen             

(Jaśkowski & Szubert, 2015). Dessa två AI-system “AlphaGo” och “Deep Blue” är två             

exempel där dessa två AI-tekniker har använts för att modellera mänskligt beteende och             

sedan tillochmed presterat bättre än de bästa människorna inom problemen. Utvecklingen           

av dessa AI-System leder till mer förståelse inom tekniker som dessa som sedan kan              

användas inom mer viktiga områden som till exempel cancerdiagnostik.  

Motivationen för valet av de två teknikerna baserades på att de båda är väl använda inom                

området och att de skiljer sig ifrån varandra inom beräkningstiden. Både teknikerna borde             

kunna prestera ungefär lika bra om man anpassar träningen och storleken på nätverket samt              

limiterar sökdjupet i algoritmen. Det är avsevärt att undersöka hur neurala nätverk som är              

dynamiska med inlärningen presterar gentemot en mer traditionell sökteknik som ABP.           

Eftersom ett system som använder sig av söktekniken ABP-algoritmen behöver i värsta fall             

söka igenom alla olika alternativ och deras följder till ett visst satt djup (Knuth & Moore,                
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1975). Detta är skilt från ett neuralt nätverks beräkningstid vars körtid är relativt statiskt då               

inlärningen sker innan (Lippmann, 1987). Min hypotes är att ett neuralt nätverk med dess              

dynamiska inlärning ska kunna hitta avsevärda mönster direkt utifrån spelets position och            

då att beräkningstiden som krävs för ett AI-system som använder sig av neurala nätverk är               

mindre än ett traditionellt system som använder sig av en sökteknik som ABP.  

3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara problemställningen ska följande studie göras. Ett kvantitativ studie av den             

vetenskapliga metoden experiment. Ett experiment är en undersökning som manipulerar en           

eller flera faktorer eller variabler för att jämföra dessa och har alla de andra variablerna               

konstanta (Wohlin, 2012). I denna studie ska två implementationer av två AI-tekniker,            

Artificiella neurala nätverk och alpha-beta pruning algoritmen ställas mot varandra och           

jämföras. I detta experiment blir teknikerna den variabeln som jämförs mot varandra och             

testmiljön och AI-systemet Edax blir de konstanta variablerna. Jämförelsen ska bestå av ett             

antal Othello partier med förbestämda startpositioner (Runarsson & Lucas, 2014). Utifrån           

dessa positioner ska de två teknikerna spela mot det optimerade AI-systemet Edax            

(Delornme, 2018). För varje parti värderas teknikerna med 1 poäng för vinst, 0.5 poäng för               

oavgjort och 0 poäng för förlust. Poängen över alla partier värderar hur de olika teknikerna               

presterar. Det är önskvärt att göra jämförelsen på flera partier (Liskowski, Jaskowski &             

Krawiec, 2018). Med denna värdering ska sedan de två olika teknikerna limiteras eller             

optimeras med tekniker som till exempel ändring av sökdjupet i ABP-algoritmen för att             

prestera lika bra och värderas liknande med denna teknik. När de två teknikerna värderas              

liknande ska beräkningstiden jämföras för att se vilken teknik som är mest effektiv             

tidsmässigt. Detta ska ske på ett mindre antal Othello partier med förbestämda            

startpositioner som tidigare. Utifrån den uppmätta datan räkna sedan ut medelvärde och            

median tid för de olika teknikerna och jämför.  

Jämförelsen av beräkningstiden är den huvudsakliga variabeln som undersöks i denna studie            

men det kan ändå vara avsevärt att ställa de olika tekniker mot varandra för att jämföra                

vilket som presterar bäst oavsett beräkningstid. Denna jämförelse ska göras med samma            

metod som tidigare nämnt fast istället för att spela mot AI-system Edax, spelar de två               

teknikerna emot varandra. Denna metod kan även användas för att stärka metoden för att              

värdera de olika tekniker på så sätt att om de spelar ett godtyckligt antal partier mot                

varandra och har värderats liknande borde de vinna och förlora ungefär lika många gånger. 

Arbetet ska resultera i dessa två implementationer. Den första implementationen ska vara av             

ett artificiellt neuralt nätverk som är ett fullt-ihopkopplat nätverk med ett godtyckligt antal             

gömda lager och gömda neuroner. Nätverkets input ska vara Othellobrädets position           

representerat i en vektoriserad 8 x 8 matris och nätverkets output ska vara vilket drag som                

ska spelas. I matrisen representerar 1 en vit pjäs, 0 en tom ruta och -1 en svart pjäs, se figur                    

6. Nätverket tränas genom att extrahera data från WThor-databasen och använda           

positionerna från Othello partierna som inlärningsdata med spelarens drag som det korrekta            

i kombination med drag från AI-Systemet Edax. Att använda mänskliga drag som            

inlärningsdata är önskvärt (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018). Användningen av drag           

från AI-Systemet Edax är för få mer inlärningsdata. Nätverkets beslut måste processeras            

eftersom nätverket kan ge ogiltiga drag och istället ta det bästa draget enligt nätverket som är                
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giltigt. Den andra implementation ska vara med ABP-algoritmen som ska evaluera alla de             

giltiga dragen till ett definierat sökdjup, se figur 2. ABP-algoritmen behöver värdera de olika              

positionerna som ska undersökas. Värderingen av dessa positioner ska göras grundläggande           

genom att ta antalet vita pjäser subtraherat med antalet svarta pjäser. Detta ger ett heltal               

som är positivt när vit leder, ett negativt när svart leder samt 0 vid lika. Denna värdering                 

kommer inte ta hänsyn till eventuella pjäser som har en avsevärd position på spelbrädet,              

vilket är en absolut förbättring som kan överses om förbättring krävs. De giltiga dragen från               

en position beräknas separat innan algoritmen startar men ska räknas med i            

beräkningstiden. Algoritmen ska inte evaluera de drag som är värre för motståndaren då ett              

bättre redan har hittats eftersom motståndaren kommer aldrig spela ett sådant drag förutsatt             

att motståndaren spelar sina bästa drag (Fridenfalk, 2014).  

 

Figur 6 Representationen av en position i Othello. Där vita pjäser 

representeras av 1, svarta pjäser av -1 och tomma rutor av 0. Denna position 

representerar en 8 x 8 matris som sedan vektoriseras för att användas som input för 

det artificiella neurala nätverket. 

3.2 Metoddiskussion 
Motivationen för att göra en kvantitativ studie av den vetenskapliga metoden experiment är             

för att mycket av den tidigare forskningen inom området har använd sig av experimentmetod              

(Runarsson & Lucas, 2014), (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018), (Fogel, Hays, Hahn &             

Quon, 2004). En studie av denna form är lämplig att använda inom detta problem som               

AI-system till Othello därför att AI-systemet kan köra många simulationer på lite tid och              

därav få mycket data på lite tid jämfört med t.ex. att samla in data från människor som                 

bedömer othello partierna. Ett annat alternativ skulle vara den vetenskapliga metoden           

fallstudie. Med metoden fallstudie har man mindre kontroll än i ett experiment (Wohlin,             

2012). En fallstudie är en observationsstudie medans experiment är en kontrollerad studie. I             

denna studie krävs det att undersökningen kan kontrolleras eftersom de två teknikerna kan             

behöva optimeras eller limiteras för att att en jämförelse ska vara avsevärd. Ett tredje              

alternativ skulle vara med hjälp av metoden surveyundersökning. Denna metod skulle           

baseras på att intervjua människor utifrån hur bra de två teknikerna presterar utifrån deras              

perspektiv. Denna metod skulle kunna vara avsevärd för att bedöma hur bra de olika              

teknikerna efterspelar mänsklig problemlösning men för min studie är det eftertraktade           
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resultatet mer hur effektivt de olika teknikerna presterar. Detta är mer effektivt med             

metoden experiment då insamlingen av datan sker automatiskt och inte begränsas till hur             

människorna observerar dragens effektivitet.  

Valet av att jämföra beräkningstiden gentemot dessa två AI-System baseras på att            

beräkningstiden kan vara en stor indikator på hur dessa tekniker presterar gentemot            

varandra, eftersom båda teknikerna kan utökas för få ett bättre resultat men då kräva mer               

beräkningstid. Lägre beräkningstid kan vara en avsevärd aspekt av en teknik då Othello kan              

spelas med begränsad tid per drag. En svaghet med att undersöka beräkningstiden är att den               

påverkas mycket av hårdvaran hos testmiljön samt implementationerna av teknikerna.          

Implementationerna kommer beskrivas och kan modifieras eller replikeras av framtida          

forskning för uppnå avsevärt resultat medans hårdvaran är svårare att modifiera från test till              

test. Ett sätt att bli mindre påverkad av hårdvaran skulle vara att mäta antalet operationer               

som krävs för de två olika teknikerna. Detta skulle dock istället bli stort baserat på vilken                

kompilator som används.  

Implementationerna ska utvärderas på så sätt att ett antal mer generella egenskaper av             

teknikerna ska beskrivas. Jämförelsen som tidigare nämnt är implementationsspecifik och          

hårdvaruspecifik därav kommer några egenskaper inte beskriva mer än själva          

implementationen och hårdvaran. Ett exempel på detta kommer vara den övergripande           

presentationen på båda teknikerna därför att båda dessa tekniker kan prestera mycket bättre             

än vad de föreslagna implementationerna, såsom till exempel bättre värdering för           

ABP-algoritmen (Delornme, 2018) och mer komplexa lager för det artificiella neurala           

nätverket (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018).  

I studien finns det ett antal fallgropar som kan uppstå, av dessa är en av de största att                  

implementationen av de artificiella neurala nätverket är för grundläggande och nätverket           

inte lyckas lära sig tolka datan på ett avsevärt sätt. Om detta uppstår kan det krävas att                 

nätverket implementeras med mer avancerade tekniker eller att man förbehandlar          

inlärningsdatan på ett sätt som förenklar komplexiteten av problemet. Ett exempel på en             

sådan teknik kan vara convolutional lager för artificiella neurala nätverk som förbehandlar            

datan för att hitta större mönster som enklare kan tolkas av ett mer grundläggande nätverk               

(Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018). En annan stor fallgrop för ABP-implementation är            

att en för grundläggande värdering metod kan eventuellt skapa stora problem för            

besultstagningen. Ett exempel på detta är om i ett fall man behöver ge upp många pjäser för                 

att inta viktiga positioner kan detta missas av en enkel värderingsmetod som belönar många              

pjäser. Detta är dock ej ett lika stort problem som om att nätverket inte lyckas tolka datan                 

eftersom att även om ABP-implementationen missar vissa fall kommer den ändå lyckas spela             

på någon nivå. Om den grundläggande värderingen för ABP-implementationen visar sig           

kräva extremt djupt sökdjup kan det vara värt att utforska någon annan mer avancerad              

värderingsmetod. 
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4 Implementation 
Detta kapitel beskriver de designval som gjorts under utvecklingen av artefakten samt hur de              

två teknikerna implementeras och hur det två teknikerna kan testas mot AI-Systemet Edax             

automatiskt för att värderas. En beskrivning om hur testmiljön kommer användas för att             

undersöka de två teknikerna samt hur resterande delar som insamling av data och             

interaktion med Edax har implementerats för studien ska kunna testas. 

4.1 Inspiration för implementation 
Ett stort problem under projektet har varit neurala nätverks höga komplexitet även för             

grundläggande nätverk. Därför har mycket av implementationsvalen angående neurala         

nätverken inspireras av (Nielsen, 2015). För att applicera tekniken mot spelet othello jämfört             

med enklare regressions problem, inspirerades lösningarna av tidigare applikationer av          

neurala nätverk på liknande problem (Fogel, Hays, Hahn & Quon, 2004)(Jaśkowski, &            

Szubert, 2015) .  

Inspirationen för Alpha-beta pruning var i stor del schackdatorn “Deep Blue” (Fridenfalk,            

2014). ABP sökalgoritmen är definierad vilket gör att implementationen i grunden är            

liknande om inte samma som schackdatorn “Deep Blue”. Den stora skillnaden är            

värderingen av spelbrädet. I denna studie används en trivialare värdering för att kunna             

jämföra teknikerna på grundläggande nivå. 

4.2 Implementation av Alpha-beta pruning  
Implementationen av sökalgoritmen alpha-beta pruning måste kunna specificera ett         

definierat sökdjup, specificera utifrån vilken spelare nästa drag ska spelas och definiera en             

specifikt position av brädet. Utifrån dessa ska algoritmen returnera det drag som leder till              

bäst värderad position vid slutet av sökdjupet för vald spelare. Algoritmen ska även utifrån              

tidigare hittade positioner undvika att beräkna onödiga drag.  

Implementationen fungerar genom att börja med alla giltiga drag och utifrån alla dessa,             

spela de respektive dragen och sedan söka igenom positionen efter draget och hitta alla nya               

giltiga drag för den andra spelaren. Algoritmen använder sig av rekursion vilket gör det              

smidigt att returnera det slutresultat som blir vid ett specifikt drag. För varje ny sökning av                

nya giltiga drag sänks sökdjupet på så sätt att när sökdjupet når 0 returneras det resultat                

som kommer nås. För att undvika att söka igenom onödiga utgångar använder sig             

implementationen av variablerna alpha och beta (Fridenfalk, 2014). Dessa två representerar           

den högsta värderingen samt den lägsta värderingen. Genom att skicka med dessa värden             

kan algoritmen efter värderingen av en position uppdatera värdet om en ny maximum             

värdering eller en minimum värdering har hittats. Sedan om detta har hittats kollar den om               

den största värderingen är större än den minsta värderingen och behöver därav inte söka              

resterande vägar då i optimalt spel aldrig kommer nå dit. Alpha den största värderingen och               

beta den minsta initieras till oändligt stort för alpha och oändligt litet för beta inom               

datatypens gränser. 
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ABP funktionen behöver på grund av dessa egenskaper skicka med ett antal värden för att               

optimalt söka igenom alla dragen (Knuth & Moore, 1975). Det som krävs blir den othello               

position som ska undersökas, till vilket sökdjup funktionen ska sökas, vilken av färgernas tur              

det är att spela och alpha och beta parametrarna. 

 

EvaluatedMove AlphaBetaPruning::AlphaBeta(const OthelloBoard & boardPosition, const int & searchDepth, 
const int & turn, int alpha, int beta); 

Tabell 1 I tabellen visas funktionsdefinitionen av ABP sökfunktionen.  

Värderingen av en nådd position beräknas genom att subtrahera hur många svarta pjäser 

som positionen består av med hur många vita pjäser. Implementationen av detta blir att 

addera alla pjäser eftersom en vit pjäs representeras med 1 och en svart med -1.  

 

int Othello::GetScore(const OthelloBoard & board) { 
    int score = 0; 
    for (int i = 0; i < board.GetRowCount(); i++)  
        for (int j = 0; j < board.GetColumnCount(); j++)  
            score += board.GetValue(i, j); 
    return score; 
} 

Tabell 2 I tabellen visas implementationen av värderingen av en position.         

Funktionen använder datatypen OthelloBoard vilket är en 8 x 8 matris som            

innehåller respektive 1, -1 och 0 för pjäserna. Med hjälp av denna datatypen itererar              

funktionen över alla element för att värdera positionen. 

För att smidigt spara värdering av en specifik position skapades en datastruktur 

“EvaluatedMove”. I denna datastrukturen sparas det drag som spelas utifrån spelets position 

samt en värdering av positionen efter draget. ABP funktionen kan enkelt returnera denna 

datatyp för att kunna använda värderingen av draget samtidigt som draget sparas. 

 

struct EvaluatedMove{ 
    EvaluatedMove(const int & v, const Pos & m) : move(m) { 
        value = v; 
    } 
    int value; 
    Pos move; 
}; 

Tabell 3 I tabellen visas datastrukturen EvaluatedMove. Värderingen sparas i ett         

heltal medans positionen sparas i datastrukturen Pos som innehåller en rad och            

kolumn för draget. 
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4.2.1 ABP Sökdjup 

Alpha-beta Pruning algoritmens prestation är direkt påverkad av sökdjupet eftersom          

algoritmen får mer information att söka med. Valet av sökdjup är därför viktigt eftersom för               

studien krävs det att prestationen av de två teknikerna är liknande. Valet är därför påverkat               

av hur bra AI-Systemet som använder artificiella neurala nätverk presenterar i både            

tidseffektivitet och vinstprocent.  

 

Figur 7 I diagrammet visas beräkningstiden för olika sökdjup för ABP på ett 

parti med samma startposition mot Edax. Det syns tydligt att beräkningstiden ökar 

mer än linjärt med sökdjupet.  

4.3 Artificiellt neuralt nätverk implementation 
Det artificiella neurala nätverket behöver vara relativt lätt att modifiera för att enkelt kunna              

undersöka resultaten av olika storlekar på nätverket samt olika aktiveringsfunktioner. Det           

krävs även att träningen av nätverket ska kunna sparas och laddas utifrån tidigare tränade              

nätverk. På grund av detta skapades en nätverksklass som kan initieras med en definierad              

storlek på nätverket och sedan initieras med slumpmässiga vikter och bias som sedan kan              

skrivas över genom att ladda in ett tidigare tränat nätverk med samma storlek eller att träna                

nätverket utifrån inlärningsdata med backpropagation algoritmen. 

NeuralNetwork(const Matrix & networkStructure); 

NeuralNetwork(NNData & networkData); 

 

Tabell 4 I tabellen syns de två konstruktorerna som finns för att skapa en instans             

av klassen NeuralNetwork.  

Den övre av de två konstruktorerna skapar ett nätverk utifrån en definierad struktur och              

slumpmässigt initierar vikterna och biasen, medans den nedre skapar ett nätverk utifrån ett             

lagrat nätverks struktur samt existerande vikter och bias. 

Nätverket som skapas är ett feedforward fullt-kopplat nätverk vilket betyder att ingen data             

skickas bakåt i nätverket och att alla neuroner är kopplade till alla neuroner i det tidigare                
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lagret (Lippmann, 1987). Ett nätverks data lagras i datatypen NNData som innehåller            

information om storleken på nätverket samt värdena på vikterna och biasen. Nätverket tar             

emot en matris som indata och returnerar en matris som utdata, indatan och utdatan i fallet                

av othello är spelplanen.  

Matrix NeuralNetwork::FeedForward(const Matrix & input) { 
    Matrix a = input; 
    for (int i = 0; i < data.layerCount - 1; i++) { 
        if (i == data.layerCount - 2) 
            a = CalculateLayer(i, a, &Softmax); 
        else 
            a = CalculateLayer(i, a, &Relu); 
    } 
    return a; 
} 

 

Tabell 5 I tabellen visas FeedForward funktionen som utifrån indata skickar datan          

genom nätverket för att returnera resultatet.  

Feedforward funktionen använder sig av CalculateLayer funktionen för att beräkna vad           

neuronerna i varje lager ger. I alla gömda lager används aktiveringsfunktionen Relu och i              

output lagret används aktiveringsfunktionen Softmax. Valen av dessa beskrivs senare. 

För att träna nätverket skapades en implementation av normal backpropagation som tränar            

över all indata och tar medelvärdet. Denna typen av backpropagation visade sig lära sig              

långsam och därför implementeras två andra metoder “minibatched backpropagation” och          

“stokastik backpropagation”. Minibatched backpropagation innebär att man delar upp         

inlärningsdatan i ett antal mindre grupper och kör backpropagation algoritmen individuellt           

på alla dessa grupper (Lecun, Bottou, Orr & Müller, 2012). Stokastiskt inlärning innebär att              

man slumpar en indata och utgår ifrån den. Dessa olika inlärningstekniker används i             

samarbete genom att först träna nätverket med stokastiskt inlärning för att nätverket ska             

börja tolka datan åt rätt håll medans i senare stadie använda minibatched backpropagation             

för att öka korrektheten ännu mer. 

4.3.1 Struktur och storlek av nätverket 

Ett stort problem när det kommer till ANN tekniken är hur nätverket ska struktureras och               

hur stort det ska vara. Storleken på nätverket är viktigt eftersom ett för stort nätverk kan ta                 

lång tid att lära sig mönster och om tränat för mycket memorera inlärningsdatan istället för               

att modellera ett komplext mönster (Sietsma & Dow, 1988). Om nätverket istället är för litet               

kan det vara omöjligt för nätverket att modellera komplexa mönster. I arbetet har därför ett               

flertal olika strukturer på nätverket testats för att försöka hitta en balans där nätverket lyckas               

modellera inlärningsdatan samt kunna tolka data utanför inlärningdatan. Strukturen och          

storleken på nätverkets i samband med storleken på inlärningsdatan påverkar direkt           

prestationen av nätverket (Baum & Haussler, 1988). 

Nätverkets indata och utdata kommer vara 64 värden eftersom de ska ta emot och returnera               

en othello position och en othello position är 8 x 8. Därav består input lagret och output                 

lagret av 64 neuroner. Antalet gömda lager samt antalet neuroner i de gömda lagerna är               

därför det enda som bör ändras av storleken på nätverket. I alla de gömda lagerna och i                 
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output lagret kan även aktiveringsfunktionen för respektive lager ändras. Genom att ändra            

dessa struktur parametrar och funktioner kommer nätverket prestera i olika grad. Detta            

används därför i metoden för att kontrollera nätverkets prestanda. 

I output lagret valdes aktiveringsfunktionen Softmax för att inlärningsdatan från WThor           

databasen visar för respektive position antalet spelare som spelat specifika drag i procent             

(Quin, 2018). Softmax aktiveringsfunktionen gör just de, den returnerar så alla neuroners            

aktiveringsvärdens summa blir 1, dvs neuronerna får procentuell uppdelning. Softmax har           

ett antal kritiska problem som kan lösas genom att modifiera funktionen (Lim & Lee, 2017).               

Därför implementerades “maximum normalised softmax” för att undvika överflödning av          

neuronernas aktiveringsvärden. Denna modifiering fungerar genom att subtrahera det         

största värdet på alla neuroner och då undvika extremt stora värden och överflödning i              

beräkningar. 

I de gömda lager valdes aktiveringsfunktionen Relu för att undvika problemet att            

backprobagationens förändring skulle minska så mycket att den försvann med          

aktiveringsfunktioner som Sigmoid och Tanh (Schmidhuber, 2015). En annan positiv          

egenskap med Relu är att den använder bara enklare operationer. Relu jämför om värdet är               

större än 0 annars returnerar den 0. Detta är skilt från t.ex. Sigmoid som använder sig av                 

t.ex. exponenträkning. 

För att hitta en optimal struktur och storlek på de gömda lagern testades ett flertal stukturer.                

De som testades var 1 gömt lager med 20 neuroner, 1 gömt lager med 100 neuroner, 1 gömt                  

lager med 200 neuroner, 2 gömda lager med 20 neuroner i varje, 2 gömda lager med 64                 

neuroner i varje och 4 gömda lager med 20 neuroner i varje. Dessa strukturer jämfördes               

genom att träna nätverken med stokastik och minibatched backpropagation av          

inlärningsdatan. Resultaten nedan visar hur de olika strukturerna lyckades prestera efter           

träningen. 

 

Figur 8 I diagrammet visas de olika strukturerna och storlekarna på nätverk 

som testats. Nätverken tränades med “minibatched backpropagation” med grupper 

av 100.  
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Utifrån resultatet från testerna valdes en enklare struktur med ett gömt lager med 

100 stycken neuroner eftersom detta nätverk verkar lyckas modellera mönster 

någorlunda efter testerna. Utifrån denna strukturen kan sedan mer inlärning köras 

för att nätverket att lyckas modellera datan. 

4.4 Utvecklings- och testmiljö 
Undersökningen kräver inte någon avancerad körmiljö eftersom enligt metoden behöver          

bara resultatet resultera i ett antal värden som ska representeras. Därför valdes det en              

körmiljö som hanteras av ett konsolfönster som kan interagera med olika alternativ som             

presenteras. Detta var praktiskt då AI-systemet Edax hanterar detta genom ett konsolfönster            

(Delornme, 2018). Interaktionen mellan körmiljön och edax hanteras genom att skicka olika            

knapptryck mellan konsolfönsterna. Detta implementerades med hjälp av windows         

funktioner vilket gör programmet till operativ specifikt. Detta är dock inte ett stort problem              

då interaktion med Edax bara krävs för värderingen av systemen enligt metoden. Själva             

AI-systemen fungerar därför på alla plattformar som kör c++. 

 

Figur 9 Ett exempel på inställningar av träning av ett nätverk.  Där man kan 

specificera parametrar som vilket träningsdata, existerande nätverk, epoker att träna 

osv. 

 

Figur 10 Ett exempel på inställningar av köra ABP-systemet mot 

ANN-systemet med några parametrar. 
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4.4.1 Värdering av teknikerna 

För att värdera de två teknikerna behöver de kunna köra ett antal othello partier mot               

AI-Systemet Edax och sedan beskriva hur de presterade gentemot Edax. Med den beskrivna             

metoden krävs det endast att resultatet av hela partiet presenteras i form av 1 poäng för                

vinst, 0.5 poäng för lika och 0 poäng för förlust (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018).. För                

detta krävs det att testmiljön kan interagera med antingen ABP eller det tränade neurala              

nätverket samt med AI-Systemet Edax. Denna interaktion består av att med en befintligt             

position utifrån de olika teknikerna returnera ett drag som är giltigt att spela. Med detta kan                

två tekniker spela partier gentemot varandra för att sedan värdera brädet när matchen är              

färdigspelat och utifrån resultat poängsätta enligt metoden. Resultatet från ett antal spelade            

othello partierna kan sedan undersökas. 

Implementationen för att göra dessa interaktioner möjliga består i grunden av tre klasser             

EdaxController, ABPPlayer och ANNPlayer. Dessa interaktionsklasser skapar ett lätt sätt att           

interagera med respektiver system. Interaktionen består av att utifrån en othello position            

låta systemet evaluera detta och returnera det drag som systemet anser vara det bästa. Det               

finns även möjligheten att utifrån en startposition spela ett helt othello parti. 

4.4.2 Mätning av beräkningstiden 

Mätningen av beräkningstiden av de olika teknikerna. ABP algoritmens beräkningstid består           

av hur lång tid det tar algoritmen från ett definierat sökdjup till att returnera det bästa                

hittade draget. ANN teknikens beräkningstid består av att använda positionen av othello            

brädet som indata och utifrån detta hur lång tid det tar nätverket att returnera de bästa                

dragen. För att mäta dessa tider används det c++ inbyggda biblioteket chrono. Mätningen             

består av att kolla vad tiden är direkt innan anropet av ABP eller ANN och sedan kolla vad                  

tiden är när de returnerar draget. Utifrån dessa tider subtrahera tiden innan från tiden efter               

för att få beräkningstiden för teknikerna. Denna beräkning görs varje gång ett drag ska              

returneras. Sedan beräknas medelvärdet av alla beräkningstider för ett parti, sedan beräknas            

medelvärdet av alla partier för att slutligen få ett mått på hur lång tid i snitt det tar tekniker                   

att beräkna det bästa draget. 

I studien krävs det ett antal förutbestämda othello startpositioner som AI-systemen kan 

testas på. En samling på 77 stycken othello öppningar används (MacGuire & Gatliff, 2005). 

Utifrån dessa 77 positioner spelar AI-Systemen både vit och svart vilket leder till att de kan 

testas på 154 partier av othello. Implementeringen av dessa startpositioner är en lista med 

sekvenser av drag i ordning som spelas innan AI-Systemen startas.  

4.4.3 Insamling av inlärningsdata 

En viktigt del av ANN tekniken är att det finns mycket och bra inlärningsdata. För othello                

finns det ingen färdigställd inlärningsdata för maskininlärningstekniker som ANN därför          

krävdes det skapandet av detta med. Inlärningsdatan baseras på drag från professionella            

matcher spelade i världsturneringar från WThor databasen samt drag från AI-Systemet Edax            

(Quin, 2018)(Delornme, 2018). Utifrån dessa två samlades alla drag spelad från vit position             

separerat från all data spelat från svart position och sedan lades ihop till all data.  
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Formateringen av inlärningsdatan består av en othello positionen följt av ett antal drag med              

procentuell uppdelning av de professionella spelarnas drag. Othello positionens markeras          

med B: för “Board” medans dragen markeras med M: för “Moves”. Othello positionen             

representeras av 64 heltal varav -1 representerar svart pjäs, 0 tom cell och 1 vit pjäs. Heltalen                 

är separerade med semikolon och hela positionen är separerad med klammerparenteser.           

Dragen representeras med först med rad index följt av kolumn index och sedan procentuell              

chans. Dragen separeras på samma sätt som positionen. 

 

Figur 11 Ett exempel på en othello position och dess drag procentuellt 

representerade.  
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5 Utvärdering 
Arbetets mål var att undersöka skillnaden i prestanda mätt i beräkningstid på AI teknikerna              

ANN och ABP. Detta kapitel redovisar de resultaten som erhållits genom att jämföra dessa              

tekniker enligt den beskrivna metoden samt analyserar och diskuterar resultatet. Det           

beskrivs även vilka slutstatser som kan dras och vilka som inte kan dras.  

5.1 Presentation av undersökning 
I undersökningen jämfördes ett antal olika AI-system med olika sökdjup på ABP algoritmen             

och olika storlekar på det artificiella neurala nätverket. I denna delen presenteras resultatet             

för respektive teknik. 

5.1.1 Alpha-beta pruning 

Sökalgoritmen värderades mot Edax i olika sökdjup från ett till nio. Alla dessa sökdjup              

undersöktes för att skapa en bra förståelse hur ABP presterar beroende på sökdjup.  

 

Figur 12 Figuren visar hur olika sökdjup i sökalgoritmen värderas enligt metoden.  

I Figuren syns det tydligt att sökalgoritmen värderas högre desto högre sökdjup som             

används. Detta är förväntat eftersom sökalgoritmen med högre sökdjup utför fortfarande           

samma sökning som sökalgoritmen med lägre sökdjup. Därav får ABP systemet aldrig sämre             

värdering av djupare sökdjup utan alltid åtminstone lika bra. Djupare sökdjup resulterar            

dock i mer beräkningstid.  Förbättringen av värderingen tyds vara linjär mot sökdjupet.  

I figur 7 syns det att tiden det tar ABP att beräkna det bästa draget utifrån ett sökdjup inte är                    

linjärt med sökdjupet. Detta är också förväntat eftersom för varje sökdjup krävs det att              

algoritmen söker igenom alla drag utifrån varje drag i det senaste sökdjupet. Detta betyder              

att antalet drag som behöver sökas igenom är i värsta fall exponentiellt med sökdjupet.              

Beräkningstiden är därför också i värsta fall exponentiell mot sökdjupet. Beräkningstiden i            

bästa fallet blir betydligt lägre eftersom alla positioner inte behöver evalueras (Knuth &             

Moore, 1975). 
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5.1.2 Artificiellt neuralt nätverk 

Utifrån resultatet i figur 8 valdes initialt ett neuralt nätverk med tre lager varav 64 input                

neuroner och 100 gömda neuroner och 64 output neuroner. Träningen av nätverket            

baserades på stokastiskt- och minibatched backpropagation.  

 

Figur 13 Figuren visar hur nätverket presterar på träningsdatan gentemot testdatan. 

Röd representerar testdatan och blå träningsdatan. Lägre error är bättre. 

Resultatet av träningen tyder på att nätverket har svårt för att lära sig att generalisera               

problemet utan istället memorerar all träningsdata. På grund av detta undersöktes ett antal             

andra nätverksstrukturer som i regel är större än det initiala, eftersom det initiala nätverket              

inte lyckades modellera problemet bra. Dessa nätverket tränades och värderades på samma            

sätt som det initiala.  

 

Figur 14 Figuren visar de olika nätverksstrukturernas error på testdatan.  

Resultatet av dessa nätverk visar en trend på att de större nätverken presterar bättre än de 

mindre på testdatan. Förbättringen tyds förminskas desto större nätverken blir. Detta tyder 

på att komplexiteten av problemen med den insamlade träningsdatan presterar bättre med 

större struktur. De större nätverken lyckas nästan modellera hela träningsdatasetet men på 

testdatan blir förbättringen betydligt mindre. 
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Figur 15 Figuren visar beräkningstiden på de olika nätverksstrukturerna. Den 

vertikala axel representerar tiden i millisekunder. 

Beräkningstiden på olika nätverksstrukturer blir enligt detta tester linjär med antalet gömda 

neuroner. Detta betyder att kostnaden för att förstora nätverket inte nödvändigtvis behöver 

vara ett stort problem. Att utöka antalet neuroner betyder dock inte att nätverket 

nödvändigtvis presterar bättre. Vilket kan ses på de tester som utfördes när alla de olika 

nätverksstrukturerna värderades enligt metoden. 

  

Figur 16 Figuren visar värderingen av de olika nätverkstrukturerna enligt metoden. 

Den vertikala axel representerar hur mycket poäng och den horizontella hur många neuroner 

nätverket har i de gömda lagret. 

Värderingen av nätverken visar ingen tydlig relation till storleken på nätverket. Detta tyder 

på att det är inte storleken på nätverket som är den största faktorn till hur nätverket 

presterar för detta problem. Utan istället någon annan faktor i inlärningsprocessen, detta 

diskuteras mer i analyskapitlet. 
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5.1.3 Jämförelse av initial nätverksstruktur och ABP 

En jämförelsen mellan de initiala nätverksstrukturen och ABP algoritmen med sökdjup ett            

skapades för att bättre förstå hur vardera presterade. Med den initiala nätverksstrukturen            

värderas nätverket mycket lägre än ABP algoritmen med något sökdjup, se figur 12 och figur               

16. Detta betyder att även jämförelsen med det lägsta sökdjupet är felaktigt enligt metoden              

då de inte har lyckats värderats liknande.  

 

Figur 17 Figuren visar beräkningstiden på de två teknikerna. Den röda representerar 

det neurala nätverket med den initiala strukturen och den blåa representerar ABP med 

sökdjup 1. 

Jämförelsen på beräkningstiden är väldigt lätt att läsa eftersom då ABP algoritmen använder 

sökdjup 1 blir beräkningstiden i princip 0 eftersom den bara söker genom de giltiga dragen i 

positionen. Däremot blir beräkningstiden av ANN tekniken ganska intressant eftersom man 

kan se att den är relativt konstant. Beräkningstiden på en nätverksstruktur kommer alltid 

vara relativt konstant eftersom träningen av nätverket inte påverkar de operationer som 

behöver beräknas av nätverket för beräkna ett drag.  
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Figur 18 Figuren visar vinstprocent av de två olika teknikerna av förbestämda 

startpositionerna.  

Resultatet i figur 18 är extremt oväntat. ANN systemet fick 81.5 poäng medans ABP systemet 

fick 72.5 poäng. ANN tekniken lyckas vinna majoriteten av othello matcher spelade även fast 

enligt värderingen mot Edax lyckas ABP systemet få 41.5 poäng medans ANN systemet bara 

lyckas få 14 poäng. Utifrån denna data presterar de olika systemen ungefär lika bra emot 

varandra men ABP betydligt bättre mot Edax. Beräkningstiden är betydligt större för ANN 

systemet eftersom ABP systemet bara undersöker de giltiga dragen på positionen. 

5.1.4 Jämförelse av ANN strukturer och ABP sökdjup 

För att undersöka hur de olika ANN systemen presterar mot de olika ABP systemen testades               

alla olika ANN strukturer mot tre olika ABP system med sökdjupen 1, 3 och 5.  

 

Figur 19 Figuren visar hur de olika ANN systemen presterar mot olika ABP sökdjup. 

Den vertikala axel visar poängen som ANN systemet uppnår medans den horisontella axel 

visar sökdjupet på ABP systemet. 
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Resultatet i figuren visar återigen att skillnaden mellan de olika nätverkstrukturerna är 

minimal som tidigare visades i figur 16. Däremot lyckas alla ANN systemen prestera relativt 

bra mot de ABP systemen som har lågt sökdjup. Detta tyder på att alla nätverken har lyckats 

modellera något som fungerar på spelet Othello på lägre nivå.  

5.2 Analys 
Fokuset i denna undersökning var att jämföra hur ANN system presterar gentemot ABP             

system på spelet Othello med avseende på beräkningstiden. I studien användes därför ett             

flertal olika ABP sökdjup och ANN strukturer för att jämföra beräkningstiden i relation till              

prestandan. Med resultatet från tidigare del kan det ses hur dess prestanda påverkas av olika               

konfigurationen och beräkningstider. Nedan analyseras resultaten med fokus på generella          

kunskaper av beräkningstidens påverkan av AI systemen för spelet Othello. 

Hypotesen inför resultatet var att ANN systemen skulle prestera liknande ABP systemet men             

för mindre beräkningstid. Anledningen till detta är för att ANN system i grunden är bra på                

att modellera denna sortens problem utan att behöva vara överdrivet stora medans för ABP              

system krävs det ofta att de söker många drag framåt för att lyckas prestera bra.  

Resultatet visar att ABP systemen presterar bra respektive sökdjup och beräkningstiden för            

ABP systemen är exponentiell mot sökdjupet. Den naiva värderingen av positionerna som            

ABP systemen använder visade sig inte vara ett stort problem eftersom systemen lyckades             

prestera bra ändå. En annan värderingsmetod skulle troligtvist göra systemen bättre på lägre             

sökdjup eftersom de bättre positionerna på brädet skulle ses tidigare i sökdjupet om detta              

var definierat. Systemen skulle troligtvist bli bättre på högre sökdjup också men inte till lika               

stor skillnad. 

ANN systemen presterar sämre än förväntat. Nätverken tränades med olika backpropagation           

tekniker men lyckas inte modellera testdatan med säkerhet, se Figur 16. Nätverken lyckas             

dock modellera träningsdatan väl i synnerhet de större nätverken. Med nätverk av flera olika              

strukturer som inte lyckas modellera testdatan men lyckas modellera träningsdatan tyder det            

på att den insamlade inlärningdatan är dålig (Kotsiantis, Zaharakis & Pintelas, 2007). Den             

insamlade datan är med stor sannolikhet den stora anledningen varför dessa system            

presterar som bäst mediokert.  

En annan anledning varför inlärningsdatan troligtvis är ett stort problem är att alla de olika               

nätverksstrukturerna som testades mot ABP systemen presterade liknande. Detta tyder på           

att alla ANN systemen lyckades modellera det som träningsdatan representerar. Då           

nätverken i bästa fall lyckas prestera mediokert skulle det tyda på att inlärningdatan inte              

innehåller tillräckligt med information för att nätverken ska prestera bättre. Detta tyder på             

att det finns stora brister i inlärningsdatan.  

Inlärningdatans stora brister är svåra att definiera, dock finns det ett antal grundläggande             

problem som ofta uppstår för inlärningsdata. Först och främst så krävs det troligtvist mer              

data, den insamlade datan innehåller ca 4000 othello positioner, vilket är extremt lite i              

relation till storleken på problemet. Ett exempel på ett mer grundläggande problem är             

igenkänning av handskrivna siffror, inom detta problem tränas nätverken oftas med över            

50000 inlärningsexempel (Nielsen, 2015). Inlärningsdatan skulle även behöva förbättras på          
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flera sätt som förenklar nätverkets möjlighet att tolka datan. Några exempel på dessa är att               

normalisera datan, kontrollera variationen av datan och sortera bort onödig information i            

datan (Lecun, Bottou, Orr & Müller, 2012) (Kotsiantis, Zaharakis & Pintelas, 2007). Dessa             

tekniker används för att träningsdatan ska enklare träna ett nätverk på att spela Othello              

istället för att träna nätverket för att memorera datan. 

5.2.1 Beräkningstid 

Jämförelsen av beräkningstiden på de två olika teknikerna enligt metoden går tyvärr inte att              

utföra eftersom inget av ANN systemen lyckas värderas lika högt som ABP systemen.             

Jämförelsen av ANN systemet med 100 gömda neuroner mot ABP systemet med 1 sökdjup i               

kapitel 5.1.3, ger fortfarande intressant information eftersom ANN systemet lyckas vinna           

majoriteten av othello partierna som spelades, se figur 18. I denna jämförelse är             

beräkningstiden betydligt större för ANN systemet än ABP systemet eftersom sökdjupet för            

ABP systemet är 1, vilket betyder att bara de giltiga positionerna behöver sökas genom.  

Beräkningstiden för de olika teknikerna undersöktes för att förstå hur de olika teknikerna             

skalar beroende på konfiguration. ABP tekniken undersöktes för de olika sökdjupen, se figur             

7 vilket visar att beräkningstiden blir exponentiell mot sökdjupet. Beräkningstiden          

undersöktes på samma sätt för ANN tekniken i relation till storleken på nätverket, se figur 15                

vilket visar att beräkningstiden blir linjär med storleken på nätverken. Detta är en av det               

stora skillnaderna mellan teknikerna.  

ABP systemens beräkningstid är exponentiell mot sökdjupet medans värderingen tyds vara           

linjär mot sökdjupet, se figur 12. Detta betyder att det blir dyrare och dyrare för ABP                

systemen att förbättras. Detta är skilt från ANN systemens beräkningstid som är linjär mot              

storleken på nätverket medans värderingen tyd vara relativt konstant. Anledningen till ANN            

systemens konstanta värderingen är troligtvist kopplat till bristerna i inlärningsdatan.  

5.3 Slutsatser 
Arbetets uppgift var att jämföra ANN system och ABP system som presterar liknande för att               

evaluera deras beräkningstid på spelet Othello. Prestationen definierades enligt metoden att           

värderas mot AI-systemet Edax. Utöver denna jämförelsen jämfördes teknikerna genom att           

köra ett antal othello partier mot varandra. 

Den första slutsatsen som kan dras är att ANN systemen kräver mer och bättre              

inlärningsdata för att kunna jämföras med ABP system på samma nivå. ANN systemen av              

olika storlekar presterar alla ungefär lika dåligt vilket stödjer påståendet att inlärningsdatan            

är bristfällig, se figur 16. Storleken på inlärningsdatan är troligtvist det största problemet             

eftersom när komplexiteten av datan är hög i relation till storleken på datan så generaliserar               

nätverken dåligt (Yuan, 1998). Det finns med stor sannolikhet mer förbättringar som kan             

göras med inlärningsdatan så den representerar problemet bättre. Detta skulle leda till att             

nätverken lyckas modellera problemet bättre. 

Slutsatsen att ANN system skalar bättre i beräkningstid än ABP system kan dras. I studien               

gäller detta för ANN system som består av ett gömt lager och ABP system som använder sig                 

av sökdjup. Undersökningen mellan de olika konfigurationerna av systemen stödjer detta           
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påstående, se figur 7 och 15. Utifrån resultatet kan dock ej slutsatsen att det finns en                

brytpunkt då ANN systemet presterar bättre än ett ABP system för mindre beräkningstid             

dras. Detta eftersom i studien lyckas inte ANN system förbättra sin prestanda oberoende på              

storleken av nätverket och beräkningstiden, se figur 16. Det är dock mest troligt att en sådan                

punkt finns när inlärningdatan är bättre men kan inte visas i denna undersökning. 

Med resultatet kan man dra slutsatsen att för dessa implementationerna av teknikerna så             

garanterar ABP systemen mer säkerhet i resultat än ANN systemen eftersom ANN systemen             

inte lyckas modellera datan. Detta betyder alltså att ABP systemen är tydligare med vad för               

resultat som kan förväntas medans ANN systemen i stor grad beror på vad för inlärningsdata               

som har använts. Det vill säga att om detta experiment skulle utföras igen med andra               

implementationer och annan inlärningsdata så representerar resultatet av ABP systemen          

mer verkligt hur tekniken presterar än ANN systemen. Detta gör att resultaten från ABP              

systemen är mer generella än de från ANN systemen.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Arbetets mål var att jämföra hur ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) system presterar             

gentemot ett alpha-beta pruning (ABP) system med avseende på beräkningstiden i spelet            

Othello. Jämförelsen av beräkningstiden ska utföras när de olika systemen värderas liknande            

enligt en definierad metod. Metoden för att värdera de olika teknikerna baserades på tidigare              

studier samt ett väl presterande AI-system Edax (Delornme, 2018). Den utgår ifrån att             

systemen kör 154 stycken othello partier med 77 stycken förbestämda startpositioner           

(MacGuire & Gatliff, 2005). Värderar dessa partier med 1 poäng för vinst och 0.5 för lika och                 

0 för förlust (Liskowski, Jaskowski & Krawiec, 2018). Systemen värderas då mellan 0 till 154               

poäng där högre är bättre. Hypotesen inför arbetet var att ANN systemet skulle kunna              

prestera lika bra som ABP systemet men kräva mindre beräkningstid.  

För att undersöka skillnaden mellan dessa två teknikerna implementerades ett          

konfigurerbart system. För ABP tekniken kan sökdjupet modifieras för att söktekniken ska få             

mer eller mindre beräkningstid samt prestanda. För ANN tekniken ändrades strukturen på            

nätverket samt med vilka tekniker nätverket tränades, därför implementerades tre varianter           

av träningsalgoritmen backpropagation. Inlärningsdatan baserades på professionella othello        

partier från WThor databasen (Quin, 2018) och rekommenderade drag från Edax. Med dessa             

konfigurationen kan man ändra hur systemen presterar (Knuth & Moore, 1975)(Baum &            

Haussler, 1988). För att värdera systemen implementerades möjligheten att interagera          

mellan Edax, ANN och ABP.  

I jämförelsen av dessa tekniker behövde ett ANN system och ett ABP system värderas              

liknande enligt metoden. Ett antal nätverksstrukturer undersöktes för ANN systemet och ett            

nätverk med 3 lager med 64 input neuroner och 100 gömda neuroner och 64 output               

neuroner valdes. Detta nätverket tränades på den insamlade datan och utifrån nätverkets            

värdering skulle ett liknande värderat ABP system jämföras. Ett sådant ABP system finns             

inte eftersom även ett ABP system med 1 sökdjup presterar bättre. Jämförelsen av dessa              

system utfördes fortfarande och resultatet var oväntat. När dessa system körde dessa 154             

othello partier mot varandra blev resultatet att ANN systemet vann majoriteten av partierna,             

se figur 18. Beräkningstiden av testet visar att ANN systemet använder ca 7 millisekunder per               

drag medans ABP använder ca 0, se figur 17. 

Med ett ANN system som inte lyckas värderas lika högt som ens det lägsta ABP systemet                

utfördes ett antal tester med olika strukturer på ANN systemet. Dessa tester utfördes för att               

undersöka relationen mellan strukturen på nätverket mot beräkningstiden och prestandan          

av systemet. Liknande tester gjordes även med olika sökdjup på ABP systemet för att              

undersöka relationen mellan sökdjupet mot beräkningstid och prestandan. Resultatet av          

testerna visar att beräkningstiden för ANN systemets beräkningstid är linjär mot storleken            

på det gömda lagret, se figur 15 medans ABP systemets beräkningstid är exponentiell mot              

sökdjupet, se figur 7. ABP systemets prestanda påverkas linjärt mot sökdjupet, se figur 12              

vilket betyder att för exponentiell beräkningstid förbättras systemet linjärt. Detta betyder att            

kostnaden av prestandan blir dyrare desto högre sökdjupet är. ANN systemets prestanda            

tyds vara konstant enligt testerna, se figur 16. Detta tyder på att det är något fel med                 
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systemen som gör att de inte lyckas modellera datan. Med nätverk av flera olika strukturer               

som inte lyckas modellera testdatan men lyckas modellera träningsdatan tyder det på att den              

insamlade inlärningsdatan är dålig (Kotsiantis, Zaharakis & Pintelas, 2007). Den insamlade           

inlärningsdatan består av ca 4000 othello positioner vilket är lite i relation till storleken på               

problemet. 

Utifrån dessa resultat kan några slutsatser dras. ANN system skalar bättre i beräkningstid än              

ABP system. Detta påstående nämner inget om prestandan eftersom ANN systemens           

prestanda inte påverkades av storleken på nätverken i denna studie. Att ANN system för              

detta problem kräver mer inlärningsdata än vad presenterades i denna studie, då systemen             

använder samma nätverksstruktur som testades. Att ABP systemen ger mer säkerställt           

resultat eftersom den inte kan påverkas av bristfällig inlärningsdata.  

6.2 Diskussion 
AI system för tvåspelarspel är ett forskningsområde där prestandan av systemen har            

förbättrats mycket genom åren. Dessa system fokuserar ofta på hur mycket bättre de är än               

tidigare system på att vinna bortsett från beräkningstiden (Liskowski, Jaskowski, & Krawiec,            

2018). Detta är en av anledningarna varför denna studie fokuserar på beräkningstiden            

mellan två olika tekniker som används inom området. Beräkningstiden av dessa system som             

används för turbaserade tvåspelarspel är ofta inte kritisk men däremot när dessa tekniker             

ska appliceras på realtidsspel så kan beräkningstiden vara den viktigaste faktorn. Det kan             

därför vara bra att ha jämförelser på vilka AI tekniker som är bra på vad. Med bättre                 

förståelse om olika teknikers styrkor och svagheter kommer möjligheten att integrera flera            

teknikerna tillsammans (Kotsiantis, Zaharakis & Pintelas, 2007). För olika         

användningsområden är olika faktorer olika viktiga. Det finns många områden där tekniker            

som ANN byter ut äldre söktekniker för att de skalar bättre och systemen kan då prestera                

ännu bättre (Schmidhuber, 2015). Det finns dock en säkerhet i söktekniker som visas i              

studien. Det är lättare att veta vad man kan förvänta sig ifrån en teknik som ABP gentemot                 

ANN.  

Ett exempel på ett användningsområde där AI systemen ofta fokuserar på realtid är             

spelutveckling för realtidsspel. Forskning inom detta område kan användas för att motivera            

val av teknik för spel som har krav på att beräkningstiden ska vara låg. Dessa sortens spel                 

kräver ofta väldigt låg beräkningstid på AI systemen eftersom de ska utföra dessa             

beräkningar minst 60 gånger i sekunden samt ett stort antal andra delar av spelet ska               

beräknas som t.ex. grafikberäkningar. Forskning för dessa AI system med fokus på            

beräkningstid är därför till stor användning.  

I studien lyckas ej ANN systemen prestera lika bra som någon av ABP systemen. Detta gör                

att resultatets trovärdighet med jämförelsen av teknikerna minskar eftersom jämförelsen          

inte blir rättvis. Då tidigare forskning har lyckats använda ANN system för AI-system för              

Othello, dock med mer avancerad struktur (Liskowski, Jaskowski, & Krawiec, 2018). Därför            

undersöktes teknikerna mot varandra med olika konfigurationer för att visa hur de presterar             

beroende konfiguration. Resultatet med att ABP systemen linjärt förbättras i prestanda med            

en exponentiell kostnad i beräkningstid är trovärdig eftersom alla de systemen testas i             

samma miljö med samma implementation. Det är även det förväntade resultatet eftersom            
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ABP teknikens beräkningstid behöver söka igenom varje ny positions giltiga drag dvs            

exponentiellt (Knuth & Moore, 1975).  

Beräkningstiden av ANN system med ett gömt lager är linjärt mot antalet gömda neuroner i               

detta lagret. Detta resultatet är trovärdigt men bara för den konfigurationen av ett gömt              

lager. I studien finns det ingen garanti att antalet neuroner uppdelade i flera lager skulle               

påverka beräkningstiden på detta vis. Därför är detta resultat trovärdigt om man specificerar             

att detta gäller för nätverk med ett enstaka gömt lager. Prestandan av nätverket värderat              

enligt metoden visas i resultatet att den är konstant. Detta är självklart det minst trovärdiga               

resultatet eftersom detta är inte hur tekniken ska fungera. På grund av att ANN systemen               

inte lyckas förbättras dras därför inte någon slutsats om någon brytpunkt där ANN system              

lyckas värderas bättre för mindre beräkningstid än ett ABP system. Istället dras slutsatsen             

att ett ANN system som används i denna studie kräver mer och bättre inlärningsdata för att                

lyckas modellera problemet. Utifrån resultatet i figur 16 är denna slutsatsen trovärdig            

eftersom flera nätverk med olika strukturer enbart lyckas modellera träningsdatan. Detta           

tyder på att inlärningsdatan är dålig (Kotsiantis, Zaharakis & Pintelas, 2007). 

Detta arbete har fokuserat på tvåspelarspel och mer specifikt spelet Othello, dock är             

användningsområdet för dessa tekniker större än tvåspelarspel. Inom spelutveckling finns          

det flera andra genrer som kan ta nytta av dessa tekniker, ett exempel på detta är                

strategispel. Inom strategispel uppstår det ofta situationer då man har ett antal alternativ             

därav ett alternativ är det optimala. I denna situation kan dessa tekniker användas för att               

beräkna vilken av alternativen som är mest effektivt för spelaren. Ett exempel på ett              

användningsområde utanför spelutveckling är resursplanering dvs ett område där man har           

tillgång till ett antal resurser som behöver planeras på ett optimalt sätt.  

AI system för tvåspelarspel har ofta ett mål att skapa mer mänsklig och avancerad AI. AI                

system har och kommer att bli bättre än människor på många viktiga arbeten i samhället.               

Därför finns det en stor betydelse med att AI systemen lyckas bra när de ersätter uppgifter                

som kan bli skadliga när fel uppstår, då måste de kunna garantera en god säkerhet. Det är                 

därför extremt viktigt att system måste testas och dokumenteras väl för att godkännas för              

sådana uppgifter.  

Etiska frågor blir snabbt svåra att svara på när problematik uppstår gällande AI system. Det               

är svårt att tolka vad som är fel när AI system gör andra beslut än vad motsvarande                 

människa hade gjort. Vem ska vara ansvarig för de konsekvenser som kan uppstå när system               

kraschar? Vad ska AI system som uppnått mänskligt tänkande och som utför mänskligt             

arbete ha för rättigheter? Dessa frågor kommer i framtiden mest sannolikt behöva besvaras.             

Det är aktuellt att diskutera dessa frågor just nu men det är svårt att lyckas komma fram till                  

riktiga svar när mycket av diskussionen baseras på en eventuell framtid. Med detta sagt finns               

det alltid etiska frågor som bör reflekteras när man ska utveckla AI system. Det är självklart                

olika viktigt inom olika användningsområden. Området AI system för tvåspelarspel är detta            

inte jätteviktigt men det kan vara bra att ha i åtanke när systemen ska användas i                

produktion.  
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6.3 Framtida arbete 
Framtida arbete för studien skulle kunna vara att tackla problemet med inlärningsdatan. Det             

finns flera sätt att försöka lösa detta problem, den mest uppenbara lösningen vore självklart              

att samla mer data. Några andra exempel på åtgärder är att normalisera datan, kontrollera              

variation av datan och sortera bort onödig information i datan (Lecun, Bottou, Orr & Müller,               

2012) (Kotsiantis, Zaharakis & Pintelas, 2007). Det finns även strategier som försöker tackla             

problem när inlärningsdatan är av hög komplexitet men är begränsad i antal genom designa              

nätverk utifrån denna vetskap (Yuan, 1998). 

En annan strategi vore att istället för att använda övervakat inlärning med            

inlärningsexempel för ANN systemen så används istället Oövervakat inlärning. Med dessa           

tekniker skulle nätverket kunna lära sig utan inlärningsdata. Det finns flera olika tekniker för              

att träna artificiella neurala nätverk utan att behöva använda inlärningsdata. En av de             

vanliga teknikerna som används för att träna artificiella neurala nätverk inom området AI för              

spel är genetiska algoritmer. Dessa algoritmer kör ett antal generationer och för varje             

generation genereras ett antal nätverk som utvärderas där bara de bästa nätverken behålls             

och överkorsas för senare generationer och på så sätt förbättras prestandan genom            

generationerna. Denna teknikens ursprung är ur evolution.  

Ett framtida arbete vore att undersöka hur dessa tekniker presterar på andra sätt. I denna               

undersökning består jämförelsen i stor del av AI-Systemet Edax och detta kan vara svårt att               

veta vilka fel som de två implementerade teknikerna har om något fel skulle finnas i Edax.                

Därför vore det intressant att till exempel jämföra teknikerna mot helt slumpmässiga giltiga             

drag för att se om t.ex. ANN-system faktiskt lyckas modellera någonting.  

För framtida arbeten vore det intressant att jämföra hur stor påverkan olika            

värderingsfunktioner för positionerna i ABP tekniken påverkar resultatet. En sådan          

jämförelsen skulle vara intressant då Edax systemet använder söktekniken ABP med mer            

avancerad värderingsfunktion av positionerna. Som beskrivet tidigare i denna studie          

används en naiv värderingsfunktion för ABP systemen för att fokuset var på grundläggande             

strukturen av teknikerna. En fråga man kan ställa är hur mycket beräkningstid en             

värderingsfunktion kan använda och där det fortfarande är lönsamt att spendera           

beräkningstiden på värderingen istället för t.ex. djupare sökdjup. 

För framtida arbete skulle man kunna fortsätta denna studie genom att implementera dessa             

tekniker i en spelmotor t.ex. Unreal eller Unity. Med dessa motorer skulle teknikerna kunna              

testas på kompletta och mer avancerade spel inom de genrer som nämnts tidigare som              

strategispel. Ett sådan tillägg till en spelmotor skulle med stor sannolikhet kunna            

återanvändas av andra spelutvecklare för smidig utveckling av AI-system.  

Liknande studie vore intressant att jämföra på andra turbaserad deterministiska          

tvåspelarspel som Go, Schack och fyra i rad. En annan utveckling av arbetet är att helt                

fokusera på beräkningstiden och applicera teknikerna på realtidsspel för att undersöka de            

stora skillnaderna mellan resultat beroende på användningsområde. 

En liknande undersökning men med fokus på säkerhet skulle vara mycket relevant för             

användningsområden där AI systemen utför viktigt arbete. I diskussionsdelen beskrivs det           
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hur AI system i framtiden troligtvist kommer utföra arbete som vid fel kan skapa skadliga               

situationer. I denna sortens system måste teknikerna kunna garantera med god säkerhet att             

de kan hantera problematiska situationer. Därför kan det vara intressant att jämföra olika             

tekniker beroende på deras säkerhet inom olika situationer. 
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