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Sammanfattning 
Det här experimentet gick ut på att testa tre olika inlärningsstrategier emot varandra i en 

spelmiljö. De tre inlärningsstrategier som testades var en exempelbaserad strategi, en 

belöningsbaserad strategi och en strategi som kombinerade dessa två algoritmer. 

Kombinationen bestod av att först träna upp ett nätverk med den exempelbaserade strategin 

för att sedan använda det nätverket som en utgångspunkt för den belöningsbaserade strategin. 

Dessa strategier testades sedan i en spelmiljö. 

Resultatet som de olika strategierna producerade var svårtolkade. På grund av att alla 

inlärningsstrategierna inte förbättrade sig märkvärdigt under deras träningstid har det gjort 

att resultaten från att ändra på variablerna hos de olika strategierna inte visat på några 

märkvärda skillnader i resultat. Skillnader i resultat vid jämförelser av de olika strategierna 

har observerats men det går inte att säkerställa att det är inlärningsstrategierna som är 

anledningen till skillnad i resultat. 

Nyckelord: ANN, Backpropagation, Genetisk algoritm, Exempelbaserad inlärning, 

Belöningsbaserad inlärning.  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

2.1 Artificiella neurala nätverk ....................................................................................... 2 
2.1.1 Neuroner, kopplingar och lager ....................................................................................... 2 

2.2 Belöningsbaserad Inlärning ..................................................................................... 3 
2.2.1 Evaluering ....................................................................................................................... 4 
2.2.2 Selektion .......................................................................................................................... 5 
2.2.3 Överkorsning ................................................................................................................... 5 
2.2.4 Mutation ........................................................................................................................... 6 

2.3 Exempelbaserad Inlärning ...................................................................................... 6 
2.3.1 Backpropagation ............................................................................................................. 6 

2.4 Kombination av belöningsbaserat och exempelbaserat .......................................... 7 

2.5 Neurala nätverk i dataspel ...................................................................................... 7 

2.6 2D spel och asteroids ............................................................................................. 8 

3 Problemformulering .......................................................................................... 9 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................... 9 
3.1.1 Utveckling av belöningsbaserad ANN ........................................................................... 10 
3.1.2 Utveckling av exempelbaserad ANN............................................................................. 10 
3.1.3 Utveckling av kombinerad ANN .................................................................................... 10 
3.1.4 Utveckling av testmiljö ................................................................................................... 11 
3.1.5 Utvärdering av resultat .................................................................................................. 12 
3.1.6 Metoddiskussion............................................................................................................ 12 

4 Genomförande ................................................................................................. 14 

4.1 Utveckling av experimentmiljö ............................................................................... 14 

4.2 Utveckling av artificiellt neuralt nätverk ................................................................. 16 

4.3 Utveckling av exempelbaserad inlärning ............................................................... 17 

4.4 Utveckling av belöningsbaserad inlärning ............................................................. 17 

4.5 Utveckling av kombinerat nätverk ......................................................................... 18 

4.6 Pilotstudie ............................................................................................................. 19 

5 Utvärdering....................................................................................................... 21 

5.1 Presentation av undersökning ............................................................................... 21 
5.1.1 Belöningsbaserad strategi ............................................................................................. 21 
5.1.2 Kombinerad strategi ...................................................................................................... 23 
5.1.3 Exempelbaserad strategi .............................................................................................. 26 
5.1.4 Rörelsemönster ............................................................................................................. 26 
5.1.5 Tid ................................................................................................................................. 28 

5.2 Analys ................................................................................................................... 28 
5.2.1 Överkorsningschans ..................................................................................................... 28 
5.2.2 Mutationschans ............................................................................................................. 28 
5.2.3 Turneringsselektion ....................................................................................................... 29 
5.2.4 Inlärningshastighet ........................................................................................................ 29 
5.2.5 Rörelsemönster ............................................................................................................. 29 
5.2.6 Strategijämförelser ........................................................................................................ 30 
5.2.7 Tid ................................................................................................................................. 30 

5.3 Slutsatser .............................................................................................................. 30 



6 Avslutande diskussion .................................................................................... 32 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 32 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 32 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 34 

Referenser .............................................................................................................. 35 

 



 1 

1 Introduktion 

Artificiell intelligens (AI) används idag inom många olika områden som t.ex. bildigenkänning 

(Stallkamp, Schlipsing, Salmen & Igel 2012) och översättning (Bengio, Y.,  Ducharme, R.,  

Vincent, P.,  Jauvin, C. 2003). AI används ofta också inom spel där det används för att 

kontrollera agenter (Buckland 2002). Ett problem med konventionell AI är att de ofta lider av 

strikta beteendemönster och spelare ofta uppfattar mönster i AI:n som kan göra att de tappar 

immersion eller lär sig att utnyttja detta mönster (Stanley, Bryant & Miikkulainen 2005). Ett 

sätt att undvika att dessa strikta mönster skapas är att använda ett artificiellt neuralt nätverk 

(ANN) som AI implementation. 

ANN är en implementation av AI som är inspirerad av hur hjärnor fungerar, på samma sätt 

som hjärnor har neuroner och synapser så har ett ANN neuroner och kopplingar med vikter 

(Basheer & Hajmeer 2000). Det är ingen exakt kopia av hur en hjärna fungerar utan mer som 

en uppskattning av hur en fungerar. Det som skiljer ANN från konventionella AI 

implementationer är att de är bra på att uppskatta data, så som i bildigenkänning kan den se 

vad en bild föreställer trots att den aldrig kommit i kontakt med den bilden förut (Stallkamp, 

Schlipsing, Salmen & Igel 2012). 

Detta projekt kommer att undersöka en kombination av två inlärningsstrategi för ANN. Dessa 

två strategier är en exempelbaserad strategi som kallas backpropagation (BP) och en 

belöningsbaserad strategi som kallas genetisk algoritm (GA). Vanligtvis när man använder GA 

som inlärningsstrategi så börjar man med en population av helt otränade individer. Det här 

arbetet kommer att undersöka resultaten av att istället för att använda helt otränade individer 

så tränas en individ upp med strategin BP för att sedan agera som utgångspunkt för en GA. 

Denna kombination kommer att jämföras med att enbart använda de enskilda strategierna var 

för sig genom att de kommer att träna upp en agent i en spelmiljö. Metoden som kommer 

användas för att undersöka detta är experiment. 

Först utvecklades de två strategierna för exempelbaserad och belöningsbaserad inlärning för 

att det därefter skulle kunna utvecklas en strategi som kombinerade de båda strategierna. 

Efter detta utvecklades spelmiljön som användes för testningen som var ett spel liknande 

spelet Asteroids (Atari, Inc. 1979). Spelmiljön skiljde sig dock lite från originalspelet, dessa 

ändringar gjordes för att försöka göra det enklare för nätverken att spela spelet. Saker så som 

begränsat antal liv finns inte och alla asteroider i spelet har samma storlek och bryts inte 

sönder när de blir träffade av skott. Dessutom så får spelaren en liten mängd poäng av att bara 

undvika att bli träffad av asteroider. Spelmiljön gjordes med hjälp av spelmotorn Unity (Unity 

Technologies 2019) och all kod skrevs i C#.  

Till sist sammanställs all data som samlats in ifrån experimentet i ett flertal grafer för att 

kunna analyseras. Den data som samlas in är hur mycket poäng som det bästa nätverket varje 

generation fick och medelvärdet av poängen som alla individer i generationen fick. Dessutom 

kommer positionsdata att samlas in från den bästa individen i den sista generationen för att 

se hur individen rörde sig i spelrymden. Efter detta dras slutsatser om hur de olika strategierna 

har presterat i spelmiljön och vilka strategier som har presterat bättre än andra och varför.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs artificiella neurala nätverk tillsammans med en kort genomgång av 

AI i spel.  

AI betyder artificiell intelligens vilket används för att beskriva konstgjord intelligens som 

använder mjukvara för att simulera intelligens. AI används inom många olika områden såsom 

bildigenkänning, översättning och marknadsföring. AI används också ofta inom spel för att 

kontrollera agenter som spelaren inte har kontroll över. Konventionella AI metoder lider ofta 

av strikta bestämda beteendemönster (Stanley, Bryant & Miikkulainen 2005), det vill säga att 

de är dåliga på att lösa nya problem som de inte har sett förut. Artificiella neurala nätverk löser 

detta till viss del genom att kunna generalisera och lösa problem som de inte sett förut, men 

med begränsningen av att först måste de ha blivit upptränade på liknande problem (Basheer 

& Hajmeer 2000). 

2.1 Artificiella neurala nätverk 

Artificiella neurala nätverk (ANN) kallas det eftersom de är modellerade efter biologiska 

neurala nätverk som finns i hjärnor. Det försöker på samma sätt som våra hjärnor att ta in 

information för att sedan försöka få ut ett klart svar (Basheer & Hajmeer 2000). Anledningen 

till att använda ett ANN är för att lösa problem, och sättet som ANN löser problem på är att ta 

in indata som representerar parametrarna i problemet för att sedan skicka ut utdata som 

representerar lösningen på problemet. T.ex. i ett fall där problemet är bildigenkänning är 

bilden det indata som nätverket tar in och vad bilden föreställer är den utdata som nätverket 

skickar ut (Stallkamp, Schlipsing, Salmen & Igel 2012). Men för att nätverket ska kunna veta 

vad bilden föreställer behöver den först tränas upp, detta liknar hur riktiga hjärnor fungerar 

genom att de blir bättre genom träning.  

ANN nätverk kan användas till flera olika sorters problem t.ex. klassificeringsproblem och 

förutsägelseproblem. Ett exempel på ett klassificeringsproblem är t.ex. bildigenkänning, och 

ett exempel på förutsägelseproblem är t.ex. att försöka förutspå vädret.  

En stor nackdel med ANN är att det kan vara relativt beräkningstungt, detta gör att det ofta 

inte är en strategi som används inom realtidssystem som t.ex. spel. En annan stor nackdel är 

att det är svårt att få ut ett specifikt beteende ur ett ANN, t.ex. om man lär upp ett ANN att det 

ska köra en bil runt en bana så kommer den göra det på det sättet som den tycker är bäst, t.ex. 

kan nätverket bestämma sig för att det är mer effektivt att inte följa vägarna i bilspel. Om 

nätverket bestämmer sig för att utveckla ett beteende som inte är önskvärt så är det svårt att 

ändra på beteendet utan att träna upp det från början igen (Buckland 2002). 

2.1.1 Neuroner, kopplingar och lager 

Ett ANN är uppbyggt utav flera lager av neuroner som är sammankopplade av synapser. Det 
finns alltid ett indatalager och ett utdatalager, utöver dessa kan det också finnas så kallade 
gömda lager mellan dessa lager. I ett feedforward nätverk så är varje neuron i ett lager kopplad 
till varje neuron i nästkommande lager, en representation finns i figur 1. Varje koppling har 
också en vikt som bestämmer hur mycket den tidigare neuronen kommer påverka nästa 
neuron. Antalet lager och neuroner som används för ett ANN beror på hur problemet ser ut, 
ju mer komplicerat problem som ska lösas ju mer gömda lager behövs och indatalagret och 
utdatalagret är beroende av vad man stoppar in för värden och hur många värden man vill få 
ut. ANN använder sig också av aktiveringsfunktioner som är funktioner som omvandlar det 
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sammanlagda indata till en neuron till ett nytt värde, denna funktion används inte av indata 
lagret men alla neuroner i alla andra lager har en. en vanlig funktion som ofta används är en 
sigmoidfunktion (Buckland 2002). Denna funktion omvandlar ett tal till ett tal mellan 0 och 
1, ju större tal som omvandlas ju närmare ett blir det och ju mindre tal desto närmare 0. 

 

Figur 1 Ett exempel på ett feedforward ANN  

2.2 Belöningsbaserad Inlärning 

Belöningsbaserad inlärning innebär att nätverket lär sig genom att testa sig fram och blir 

belönad beroende på resultatet. Om det är med hjälp av en genetisk algoritm (GA) innebär det 

att ett bra resultat ökar chansen för att reproducera sig och föra vidare sitt genom till nästa 

generation (Buckland 2002). En gen i det här fallet kommer att vara en vikt för en koppling i 

nätverket, alla vikterna för ett nätverk kommer därför att kunna sparas i en lista och kallas ett 

genom. Detta används för att det är lättare att enbart spara undan genomet för ett ANN än att 

spara undan hela ANN:et. För att veta om resultatet är bra eller inte jämförs det med andra 

individer, en individ i det här fallet är ett helt ANN med ett eget genom. Ju bättre resultat som 

en individ får i jämförelse med de andra individerna ju större chans att föra sitt genom vidare 

till nästa generation. Beroende på vilken strategi som används för att bestämma vilka individer 

som kommer väljs ut till nästa generation kan alla individer komma vidare även om de 

presterat sämst.  

En genomkörning av en GA kan förenklas till en loop som består av flera steg. Alla stegen 

kommer att förklaras i senare stycken. 

1. Slumpad initialisering - En initial population skapas med helt slumpade genom. 

2. Evaluering - Man testar alla individer för att se hur bra de presterar. 

3. Selektion - Två av individerna väljs ut för att föra deras genom vidare till nästa 

generation. 

4. Överkorsning - Om genomen kommer att överkorsas görs detta. 

5. Mutation - Om genomen kommer att muteras görs detta. 
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6. Upprepa steg 3 till 5 tills nästa generation har lika många genom som individer i 

föregående generation. 

7. Om stopkriteriet inte är uppfyllt börja om från evalueringssteget med den nya 

populationen. 

Denna loop upprepas tills det att stopkriteriet är uppfyllt. Detta kriterium är oftast att ett vist 

antal loopar har körts eller att individerna har uppnått tillräckligt bra nivå på resultat. En 

representation kan ses i figur 2. 

 

Figur 2 Loopen hos en genetisk algoritm 

Den stora fördelen med att använda belöningsbaserad inlärning är att man inte behöver veta 

det bästa sättet som en uppgift kan lösas på utan den kommer hitta sin egen strategi(Buckland 

2002). Det kan å andra sidan vara en nackdel att inte kunna styra vilken strategi som nätverket 

kommer använda sig av, om problemet t.ex. är att köra en bil från A till B så snabbt som möjligt 

kan nätverket bestämma sig för att det är snabbare att inte följa vägarna. En annan nackdel är 

att man måste kunna avgöra hur bra ett nätverk gör ifrån sig för att kunna belöna det. 

2.2.1 Evaluering 

Evalueringen sker med hjälp av ett värde som bestämmer hur bra ett ANN har presterat och 

kan bestämmas på många olika sätt beroende på vad man vill få ut från nätverket, detta värde 

kallas för fitness (Sims 1994). Ett fitnessvärde är oftast ett värde mellan 1 och 0 (Buckland 

2002). Om man vill ha ett nätverk som ska bli bra på att spela spel så kan poäng vara ett bra 

värde att få ett finess värde ifrån, men eftersom poäng i spel sällan räknas mellan 1 och 0 
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behöver man omvandla det på något sätt. En generation består av ett vist antal individer som 

sedan evalueras och blir tilldelade sin fitness och beroende på det blir vissa individer utvalda 

till nästa generation där det återupprepas. I vissa fall kan epoker användas där man startar 

om hela processen med nya individer, detta är för att det är lätt att varje generation börjar 

upprepa samma mönster och når ett lokalt maximum. I det fall där man använder epoker 

sparar man undan resultatet av tidigare epoker så att man inte gör dom i onödan. 

2.2.2 Selektion 

Selektion är själva processen där vilka individer som ska komma vidare in i nästa generation 

väljs ut. Det finns flera strategier för detta t.ex. roulettselektion och turneringsselektion. 

Roulettselektion fungerar så att varje individ får en procentandel chans att bli utvald beroende 

av hur bra den presterade i jämförelse med de andra individerna (Buckland 2002). Detta 

betyder att alla individer har en chans att gå vidare men man har en större chans om man 

presterar bättre. Turneringsselektion fungerar genom att ett visst antal individer väljs ut och 

sedan väljs den individ som presterade bäst utav de utvalda individerna ut för att gå vidare till 

nästa generation (Blickle & Thiele 1996). Detta betyder att beroende av hur många individer 

som slumpvis väljs ut så kommer de individer som presterade sämst inte kunna bli utvalda till 

nästa generation. Strategin som kommer att användas i det här arbetet är turneringsselektion 

som det går att se en representation av i figur 3. 

 

Figur 3 Visuell representation av turneringsselektion 

2.2.3 Överkorsning 

När två individer för vidare sina genom till nästa generation finns det en chans att de 

reproducerar och skapar två nya genom. De nya genomen ärver från de tidigare genomen med 

en strategi som kallas överkorsning. Detta innebär att generna hos de individer som 

reproducerar överkorsas för att skapa två nya genom. En strategi som ofta användas heter 

tvåpunktskorsning och innebär att man slumpvis väljer ut två punkter på genomet för att 

sedan byta alla generna däremellan så att man får två nya genom (Buckland 2002), en visuell 

representation går att se i figur 4. 
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Figur 4 visuell representation av tvåpunktsöverkorsning 

2.2.4 Mutation 

I GA används mutation genom att slumpvis ändra på ett eller flera värden i en individs genom. 

Det är viktigt att ha med detta för att försöka utveckla individerna att använda olika strategier 

annars om man bara förde vidare individer från föregående generation så skulle de snabbt 

hamna i ett mönster och inte bli mycket bättre. Även om det oftast ger ett negativt resultat när 

en individ muteras finns det de individer som gynnas av det vilket gör att det är värt att ha 

med det. Mutation har oftast en liten sannolikhet att inträffa eftersom annars skulle för mycket 

av genomen ändras för varje ny generation vilket betyder att för lite information från tidigare 

generationer sparas och individerna förbättrar sig inte från tidigare generationer (Buckland 

2002).  

2.3 Exempelbaserad Inlärning 

Exempelbaserad inlärning (EI) heter så eftersom det lär sig ifrån exempel istället för att testa 

sig fram som en GA. Anledningen till att detta kan vara fördelaktigt att lära upp ett nätverk 

med exempel istället för att den lär sig genom att testa sig fram kan vara att problemet som 

nätverket ska lösa är relativt lätt att hitta bra exempel för. T.ex. för ett 

bildigenkänningsproblem är det lätt för en människa att se vad det är bilden ska föreställa och 

sedan klassificera bilden i rätt klass för att nätverket sedan ska lära sig vilken klass bilden hör 

till. När sedan nätverket har tränats tillräckligt väl kommer det att kunna klassificera bilder 

den inte har sett förut. 

2.3.1 Backpropagation 

Den vanligaste tekniken för att träna upp ett ANN med EI är Backpropagation (BP) (Buckland 

2002). BP fungerar genom att man från början initialiserar alla värden i nätverket till 

godtyckliga tal för att sedan jämföra mot förberedda exempel hur bra nätverket presterar. 

Exemplen består av indata parat ihop med förväntad utdata. Först matas indata in i nätverket 

och sedan jämförs nätverkets utdata med det utdata som förväntades. För att veta hur felaktigt 

nätverket är så tar man skillnaden mellan dessa två utdata. När man vet hur felaktigt nätverket 

är uppdaterar man alla vikterna, och man börjar bakifrån vilket BP har fått sitt namn ifrån. 

Vikterna uppdateras med hänsyn till hur stor skillnaden mellan de två utdata är och en 

inlärningshastighet som sätts innan påbörjan av träningen. Inlärningshastigheten är ett litet 

positivt tal som påverkar hur mycket varje vikt ändras, för stort tal och resultatet kommer att 

slå över och bli fel åt andra hållet, för litet tal och träningen kommer att ta lång tid (Siddique  
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& Tokhi 2001). I BP används också termen epok och i det här fallet betyder en epok att man 

har tränat nätverket på alla individuella utdata och indata par i ett exempel set av data. Oftast 

så tränas ett BP ANN upp med ett satt antal epoker som begränsad träningstid.  

Ett simplifierat exempel på hur det fungerar är att i t.ex. ett bildigenkänningsproblem så matas 

en bild in i ANN:et och det försöker gissa vad bilden föreställer. När den har gissat jämförs 

resultatet med det resultat som förväntades. Sedan ändras alla vikter så att om samma bild 

hade använts igen skulle ANN:et att gissa bättre än föregående gissning. Vikterna ändras inte 

så pass mycket att de skulle ge ett perfekt svar nästa gång samma bild visades eftersom det då 

bara skulle fungera för just den bilden är för att det då glömmer bort tidigare exempel. 

2.4 Kombination av belöningsbaserat och exempelbaserat 

Det vanligaste sättet att kombinera belöningsbaserade tekniker med exempelbaserade 

tekniker är att den exempelbaserade tekniken tar hand om att ändra på vikterna i nätverket 

medan den belöningsbaserade algoritmen som oftast är en GA försöker optimera strukturen 

på nätverket (Palmes, Hayasaka & Usui 2005). Magnier & Haghighat (2010) och Conraud-

Bianchi (2008) använder sig av en annan teknik som istället tränar upp ett nätverk med EI på 

exempel för att det ska representera problemet, ett exempel på detta är att nätverket 

representerar ett hus som tar in olika parametrar för ventilation och som utdata ges 

energikostnaden. De använder sedan detta nätverk genom att indata skapad med en GA 

stoppas in i nätverket för att nätverket ska kunna utvärdera denna indata som om de 

ändringarna hade gjorts på det som nätverket ska simulera. Detta gjorde att de snabbt kunde 

utvärdera en individer genererade en GA vilket i sin tur betydde att de kunde använda sig av 

fler individer per generation. 

2.5 Neurala nätverk i dataspel 

AI används också i spel där det ofta används för att styra agenter. Agenter är karaktärer som 

inte styrs av spelaren. Det används för att ge illusionen av att det faktiskt finns intelligens 

bakom karaktärerna i spelet. Eftersom det i de flesta spel prioriteras att spelet ska kunna 

spelas med så få resurser som möjligt används ofta lättviktiga AI implementationer vilket gör 

att det kan vara lättare för spelare att lista ut hur AI:n gör sina val vilket kan bryta illusionen 

av en riktig intelligens (Stanley, Bryant & Miikkulainen 2005). I de flesta spel är det också 

sällan som en AI gör bättre ifrån sig än en riktig spelare på grund av att spelaren kan lista ut 

hur AI:n kommer att bete sig i olika situationer. Dessutom måste de som skapade AI:n innan 

försöka lista ut den bästa strategin som AI:n ska använda sig av för att prestera så bra som 

möjligt. Det som skiljer traditionell AI i dataspel med en ANN lösning är att man inte behöver 

bestämma specifika tillfällen då AI:n ska ändra på sitt beteende utan ett ANN lär sig det genom 

uppträning. Den stora nackdelen med ANN som gör att det ofta inte används är att det tar 

mycket beräkningskraft i jämförelse med en vanlig spelAI. Orsaken till detta är att ANN är 

uppbyggt för att vara parallelliserad, det går att se på att de efterliknar hjärnor som inte har 

någon central behandlingsenhet utan alla neuroner agerar enskilt. Detta betyder att man 

måste köra något som är designat att vara parallelliserat mestadels sekventiellt. Inom andra 

områden som använder sig av ANN så används ofta en GPU för att öka hastigheten(Li et al., 

2014), men just inom spel används den redan till sin avsedda uppgift.  
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2.6 2D spel och asteroids 

En miljö som ibland används för testande inom ANN är 2D-spel. 2D-spel innebär att endast 

två dimensioner används för spelet. Några exempel på tidiga arkadspel är Pacman (Namco 

1980), Space Invaders (Taito 1978) och Asteroids (Atari, Inc. 1979), dessa använder sig dock 

inte av neurala nätverk. För att förklara hur ett av spelen fungera så kommer Asteroids att 

förklaras. I Asteroids (Atari, Inc. 1979) så styr spelaren ett rymdskepp med målet att få så 

många poäng som möjligt. För att fä poäng så måste spelaren skjuta sönder asteroider som 

flyger in slumpmässigt från kanterna av spelområdet, spelaren gör detta genom att rikta 

rymdskeppet mot asteroiden och skjuter iväg en projektil. Om asteroiden som träffas är en 

stor asteroid kommer den att brytas upp i mindre delar men om den redan är liten kommer 

den att gå sönder helt. Spelaren har också ett begränsat antal liv, när spelaren kolliderar med 

en asteroid förlorar spelaren ett liv och när alla liv är slut så är spelet slut.  

 

Figur 5 Spelet Asteroids (Atari, Inc. 1979) 

Det finns flera sätt att behandla input i till ANN när de används i 2D-spel. Den mest krävande 

metoden är att ha varje pixel som en input till nätverket vilket gör att nätverket hela tiden ser 

hela spelfältet (Mnih, et al. 2015), men om upplösningen är stor kommer det att behövas 

kraftfull hårdvara. En annan metod är att låta nätverket bara ha ta in viktiga saker på skärmen 

som i Asteroids skulle kunna vara positionerna av asteroiderna (Buckland 2002), positionen 

av rymdskeppet och riktningen på rymdskeppet. En tredje metod är att spelarkaraktären har 

som känselspröt som sträcker sig ut ifrån spelaren i de riktningar som den ska kunna se åt 

(Buckland 2002), när sedan ett objekt kommer i kontakt med känselspröten känner nätverket 

av det genom att spröt som inte känner något har en nolla som indata medan ett aktiverat 

spröt har ett värde beroende på hur nära inpå objektet är. 
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3 Problemformulering  

Detta arbete avser at jämföra flera aspekter mellan olika inlärningsstrategier för ANN i en 

spelmiljö. Det som fokus ligger mest på i detta arbete är inlärningshastighet och hur bra de 

inlärda nätverken presterar i spelmiljön. Sättet som inlärningshastighet kommer att avgöras 

är den tid det tar för nätverken att tränas med de olika inlärningsmetoderna som kommer att 

mätas i hur lång tid det tar i realtid, och hur bra de presterar i spelmiljön kommer att avgöras 

i form av hur många poäng som individen får i spelmiljön när den är färdigtränad. 

Anledningen till att denna jämförelse görs är för att en av anledningarna till varför ANN ofta 

inte används i spelsammanhang på grund av att det ofta tar upp för mycket resurser kontra 

hur bra beteenden som man kan få fram med dem. Därför är det viktigt att försöka hitta 

strategier för att försöka minska mängden resurser som ett nätverk behöver för at fungera. 

De inlärningsstrategier som kommer att jämföras är den belöningsbaserade 

inlärningsmetoden genetisk inlärning, den exempelbaserade inlärningsmetoden BP och en 

tredje metod som kombinerar de två metoderna genom att först lära upp en individ med den 

exempelbaserade inlärningen för att sedan använda den som utgångspunkt för den 

belöningsbaserade metoden. Jämförelsen kommer att ske genom att alla tre strategier testas 

flera gånger med små variationer för att hitta det bästa möjliga resultatet för de olika 

strategierna. 

Testmiljön som kommer att används för den här jämförelsen är en spelmiljö liknande 

Asteroids (Atari, Inc. 1979). Detta är för att det spelet är ett relativt enkelt spel med tanke på 

hur det kontrolleras och vad målet med spelet är, men det finns ändå en viss komplexitet hos 

spelet som gör att det inte alltid är självklart vad den bästa strategin är vilket gör att ANN 

passar bra som AI metod. 

Syftet med det här arbetet är att se om det går att skapa en initial population till en GA 

medhjälp utav EI, och vilka fördelar och nackdelar det finns med att göra på detta sätt utöver 

att enbart använda de enskilda algoritmerna till att träna upp ett ANN. Detta skiljer sig från 

det som tas upp i delkapitlet 2.4 på så sätt att det inte ändras något på strukturen på ANN:et 

och det används inte för att evaluera individerna i en GA. Istället för att nätverket används för 

att evaluera individer kommer det att agera som en utgångspunkt för den initiala populationen 

för en GA. 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden som har valts för att svara på frågeställningen är experiment, varför som just denna 

metod är vald kommer att tas upp i metoddiskussionen. Experiment kan användas för att 

påvisa samband mellan oberoende variabler och beroende variabler i en kontrollerad miljö 

(wohlin et al. 2012)(Østbye et al. 2004). Experiment går ut på att man i en kontrollerad miljö 

ändrar på variabler som kallas oberoende variabler för att påverka andra variabler så kallade 

beroende variabler. 

De tre delmål som behöver genomföras för att projektet ska vara fullständigt är först att 

utveckla nätverken. Utan nätverken så finns det ingenting att jämföra med vilket betyder att 

de är nödvändiga till projektet. Det andra delmålet är en testningsmiljö för att kunna testa och 

samla in data om de olika nätverken. Detta behövs för att utan den finns det inget sätt att 

samla in data på vilket gör att det inte kommer gå att jämföra de olika nätverken. En bra 
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testmiljö kan även ändras lätt för att testa olika sorters beteenden inom samma område, vilket 

gör att det går att testa om en strategi var bättre än en annan på bara ett visst problem eller 

om den var bättre på flera olika problem. Det tredjedelmålet är själva utvärderingen som 

måste göras. Utan utvärderingen så blir det inget resultat på jämförelserna. 

Under delmålet att utveckla nätverken finns det ytterligare tre delmål, detta är att utveckla de 

tre olika nätverken. De två första nätverken som kommer utvecklas är det belöningsbaserade 

nätverket och det exempelbaserade nätverket, detta är för att de båda behövs för att kunna 

utveckla det tredje nätverket som kommer att vara en kombination av de båda nätverken. Alla 

nätverken som testas mot varandra kommer att ha samma nätverksstruktur även om det 

kommer att testas kort om vilken nätverksstruktur som ger bäst resultat. 

3.1.1 Utveckling av belöningsbaserad ANN 

Den ANN som kommer att representera belöningsbaseradinlärning kommer att använda sig 

av en GA som till en början slumpar ut alla vikter i nätverket. Den genetiska algoritmen 

används för att det är den vanligaste strategin vid belöningsbaserad inlärning (Buckland 

2002). För att få fram bästa möjliga resultat från inlärningen kommer den att testas flera 

gånger med samma värden för att kontrollera att det bästa resultatet med de värdena 

representeras. Det kommer också att göras tester med olika värden för att se till att de optimala 

värdena används. Med värden menas chansen för att två individer reproducerar, 

mutationschansen för avkomman och antalet individer som väljs ut för turneringsselektionen. 

Med resultat menas både hur bra individerna presterar i testmiljön och hur snabbt de tränas 

upp. 

3.1.2 Utveckling av exempelbaserad ANN 

Den exempelbaserade lösningen kommer liknande den belöningsbaserade att börja med 

slumpade värden men kommer senare att försöka att komma så nära som möjligt ett exempel. 

I detta fall kommer detta vara ett exempel som skapats av att en människa har fått spela spelet. 

Om detta hade varit ett kvalificeringsproblem istället för ett spel så hade man kunna använda 

bättre exempel, t.ex. i ett bildigenkänningsproblem skulle man kunna använda redan 

klassificerade bilder att träna på. Men eftersom det är svårt att ta fram exempel som är helt 

optimala kommer människoskapade exempel användas eftersom de är lätta att skapa och 

tillräckligt bra för att användas till träningen. Exemplen kommer att värderas utifrån 

genomsnittshastigheten för poänginsamlandet, exempel där spelaren kolliderar med ett 

fiendeobjekt kommer inte att användas eftersom ett beteende där kollisioner inträffar inte är 

uppskattade. Insamlingen av exempel kommer inte att börja direkt när spelet startar på grund 

utav att spelaren kanske inte har hunnit att börja spela omedelbart när spelet börjar och att 

varje exempel ska börja med att agenten står helt still och inte rör på sig ger inga bra exempel. 

Ett exempel kommer t.ex. bestå av en kort tids spelande det varje frame är undansparat vilka 

input som spelaren gjorde och vilka input som ett ANN som spelade spelet skulle ha känt av. 

Nätverket kommer att använda sig BP för upplärning. Det värde som kommer att testas olika 

värden på är inlärningshastigheten. 

3.1.3 Utveckling av kombinerad ANN 

Den kombinerade lösningen kommer att bestå båda delar belöningsbaserad och 

exempelbaserad. Den kommer att starta som ett exempelbaserat ANN för att sedan gå över till 

en belöningsbaserad lösning när den inte längre gör framsteg eller om framstegen den gör är 

små, detta kommer att skötas med ett tröskelvärde. Den exempelbaserade delen kommer att 
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använda sig av samma insamlade exempel som det enbart exempelinlärda ANN:et. Flera test 

kommer att göras där förutom de enskilda värdena för de olika inlärningsstrategierna ändras 

utan även där tröskelvärdet för när ANN:et ska övergå mellan strategierna ändras. 

3.1.4 Utveckling av testmiljö 

Testmiljön kommer att vara i 2D och vara ett spel liknande Asteroids (Atari, Inc. 1979) fast 

enklare. Den största skillnaden kommer att vara att asteroiderna inte bryter upp i mindre 

delar utan de försvinner direkt när man skjuter dem och att alla asteroider kommer att vara i 

samma storlek, detta är för att nätverket inte kommer att kunna se skillnad på olika sorters 

fiendeobjekt och kommer därför att reagera på alla fiendeobjekt på samma sätt. Det ANN som 

spelar spelet kommer att använda sig av en känselsprötteknik för att samla in data i 

spelrymden som den sedan omvandlar till utdata bestående av hur spelarkaraktären ska 

styras, denna teknik kommer att användas på grund utav hur spelet spelas. Eftersom 

karaktären kommer att styras genom att den svänger så kommer känselspröten alltid att vara 

relativa till karaktären, vilket betyder att känselspröt på högersidan av karaktären alltid 

kommer att vara relativt höger om karaktären och inte höger relativt till spelrymden. Detta 

betyder att nätverket kommer att reagera likadan till fiendeobjekt oberoende av karaktärens 

position och rotation. En annan metod hade varit att nätverket samlade in data i spelrymden 

hade varit att den direkt tog in positionerna av asteroiderna som indata, men nackdelarna med 

denna metod är att eftersom det kommer att vara olika många asteroider i spelrymden och 

eftersom det inte går att ändra struktur på nätverket under körning betyder det att om det 

finns mer asteroider än nätverket kan ta som indata kommer nätverket inte att uppfatta dem 

alls, och om det är färre asteroider än nätverket kan uppskatta kommer mycket av det indata 

som tas in vara 0. En nackdel med känselsprötstekniken är att den inte kan uppfatta något 

som existerar relativt bakom något den redan har uppfattat vilket betyder att i värsta fall kan 

den uppfatta flera asteroider som en enda asteroid. En annan nackdel är att den kommer att 

ha svårare att upptäcka asteroider ju längre bort de är på grund av att känselspröten sprider 

sig längre isär ju längre ut de kommer vilket betyder att om det inte används tillräckligt många 

känselspröt kan asteroider hamna emellan två spröt utan att nätverket känner av dem. 

De sätt som spelarkaraktären kan styras på är att den kan ge fart framåt, svänga höger eller 

vänster och skjuta. Detta representeras i data som tre värden. Ett värde som bestämmer om 

skeppet ska åka framåt där ju högre värde ju mer åker den framåt. Ett av värdena bestämmer 

åt vilket håll som skeppet kommer att svänga åt som fungerar genom att värdet 1 betyder att 

skeppet ska svänga höger, värdet 0 betyder att agenten ska svänga vänster och värdet 0.5 

betyder att den inte ska svänga åt något håll. Det sista värdet bestämmer om agenten ska 

skjuta eller inte, där 1 är att skjuta och 0 är att inte skjuta. Anledningen till att det är samma 

värden för att bestämma åt vilket håll agenten ska svänga åt beror på att annars kan beteende 

uppstå där agenten försöker svänga åt båda hållen samtidigt. 

För det belöningsbaserade ANN:et kommer det att varje generation att sparas undan hur bra 

den bästa individen presterade, hur bra den sämsta individen presterade och hur bra 

medelvärdet var. För det exempelbaserade ANN:et kommer det varje epok att utvärdera 

individen och spara undan resultatet. För det kombinerade ANN:et kommer respektive 

strategi användas för de olika inlärningsstrategierna. 

När testmiljön är slutförd kommer den inte att ändras på och kommer att behandlas som en 

konstant. Anledningen till att den inte kommer att ändras på är för att det inte är relevant 

eftersom alla inlärningsmetoderna kommer att påverkas av att den ändras, vilket betyder att 
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de alla påverkas lika mycket och det borde inte bli någon större påverkan på skillnaderna i 

resultatet. 

3.1.5 Utvärdering av resultat 

Resultatet kommer att utvärderas emellan de olika lösningarna på de aspekter som tidigare 

har tagits upp, vilket är hur bra de presterar i spelmiljön vilket kommer representeras av hur 

mycket poäng de får, och hur lång tid det tar att träna upp nätverken vilket kommer 

representeras av tiden i realtid. Resultaten från de olika nätverken kommer att representeras 

av flera grafer och tabeller. I graferna kommer det att kunna ses vilken strategi som presterar 

bäst vid olika tidpunkter i träningen och tabellerna kommer att visa vilka värden som olika 

variabler i experimentet hade och vilket resultat som det gav. Eftersom de olika strategierna 

använder olika sorters träningssteg kommer en generation i den belöningsbaserade strategin 

jämföras med en epok i den exempelbaserade strategin. Detta stämmer inte helt överens 

eftersom de inte tar exakt lika lång tid. 

Realtid kommer också att sparas undan på grund av detta. Men på grund utav att det hela 

tiden sparas undan saker för de olika strategierna kommer det att medföra extra overhead som 

gör att realtiden som det tar för strategierna att avsluta träningen inte helt korrekt 

representerar hur snabbt de skulle kunna avsluta den utan extra overhead. Samtidigt finns det 

flera andra orsaker som skulle kunna orsaka extra overhead för de olika strategierna vilket gör 

att det inte representerar den korrekta tiden, exempel på detta kan vara att olika datorer 

används vid testning. En annan anledning kan vara hur de olika strategierna är 

implementerade vilket kan ha stor påverkan på hur lång tid det tar att träna nätverket. 

3.1.6 Metoddiskussion 

Anledningen till varför som experiment är den valda metoden i detta arbete beror på flera 

faktorer. Dels är det på grund utav att variabler kommer att ändras för de olika 

inlärningsstrategierna för att se hur olika variabler ger olika resultat, detta kommer att göras 

genom att flera tester körs där enskilda variabler ändras. Dels så hjälper det att experimentet 

är replikerbart när man testar det för att enkelt kunna identifiera problem som kan uppstå, 

detta är på grund av att testmiljön är helt deterministisk. Detta arbete kommer dessutom att 

fokusera på de kvantitativa skillnaderna mellan de olika strategierna vilket betyder att det inte 

kommer att utvärderas genom att genom att t.ex. testpersoner får utvärdera vilken strategi de 

tycker är bäst utan istället jämförs endast de kvantitativa resultaten av testningen mellan 

strategierna. Om det hade varit så att det hade varit en undersökning om vilken av strategierna 

som en människa helst skulle vilja spela emot så hade det varit möjligt att en fallstudie eller 

en enkätundersökning varit mer lämplig. En nackdel med att använda experiment kan vara 

att eftersom det behöver göras flera tester för att se hur de olika variablerna påverkar 

prestandan på nätverket kan det göra att det behövs göras väldigt många tester för att få fram 

ett nätverk som presterar på en relativt hög nivå. En annan nackdel är att om det finns många 

oberoende variabler i experimentet kan det vara väldigt svårt att precisera vilka variabler som 

har vilken påverkan på resultatet. De oberoende variablerna i det här experimentet kommer 

att vara för den belöningsbaserade strategin antalet individer som väljs ut i 

turneringsselektionen, chansen för att två individer reproducerar och mutationschansen. För 

den exempelbaserade strategin kommer det att vara inlärningshastigheten. För den 

kombinerade utöver de redan konstaterade variablerna så kommer när nätverket ska byta 

mellan strategierna användas som variabel. De beroende variablerna kommer att vara antalet 

poäng som nätverket får i spelet och hur lång tid det tog att träna upp dem. 
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För att exemplen till det nätverk som använder sig av EI ska vara så bra som möjligt kommer 

flera omgångar av exempel att samlas in och sedan kommer de bästa exemplen att användas 

till inlärningen. Anledningen till att detta behövs är för att exemplen behöver vara så bra som 

möjligt för att påverka resultatet så positivt som möjligt. Annars om det visar sig att den 

belöningsbaserade lösningen presterar bättre så är det större chans att det är på grund av att 

exemplen är av bristande kvalitet än att lösningen faktiskt är bättre. Alla exempel kommer att 

införskaffas av att en människa spelar en version av spelet där exempeldata hela tiden samlas 

in. 

I det belöningsbaserade nätverket, det som avgör hur bra varje enskilt nätverk presterar 

kommer att bero på hur många poäng som det nätverket samlar ihop under spelomgången, 

poängen kommer sedan att omvandlas till ett fitnessvärde. Anledningen till att det är detta 

som avgör hur bra det gör ifrån sig är för att det är det som är målet med spelet när en 

människa spelar det, vilket gör att det sedan blir lättare att jämföra det med de andra 

inlärningsmetoderna. Andra sätt som skulle gå att testa prestation på är att t.ex. se hur länge 

nätverket klarar sig utan att bli träffad av något fiendeobjekt, men eftersom det inte är 

huvudmålet med spelet utan bara en del som gör att man kan få fler poäng kommer det med 

största sannolikhet inte att användas som grund för evalueringen av populationen. 

Turneringsselektion valdes på grund av att det är lätt att ändra antalet individer som väljs ut 

till turneringen vilket gör att det lätt går att ändra för att få bästa möjliga resultat. I andra 

metoder som t.ex. roulettselektion där varje individ får en procentandel chans att ta sig vidare 

till nästa generation beroende på sitt fitnessvärde kan det vara väldigt svårt att ändra på hur 

individerna väljs ut utan att ändra på hur själva fitnessvärdet genereras. En nackdel med 

turneringsselektion är att eftersom de individer som väljs ut till själva turneringen är helt 

slumpmässiga finns det en chans att de bästa individerna aldrig väljs ut och de kommer inte 

att föras vidare till nästa generation. Men denna nackdel finns även för roulettselektion där 

det finns en chans att de bästa inte kommer vidare där heller. Fördelen med roulettselektion 

är att beroende på hur många individer som ingår i varje turnering så kommer ett antal av de 

sämsta individerna att inte komma vidare på grund av att de inte är bättre än antalet individer 

som behövs för att kunna vinna en turnering. 

Anledningen till att BP valdes som strategi till det exempelbaserade nätverket är på grund utav 

att det är den vanligaste strategin för EI och för att den är relativt enkel att implementera. 

Anledningen till att GA användes som den belöningsbaserade strategin är på grund av att 

syftet med arbetet handlar om en initial population hos ett nätverk som använder sig av en 

GA.  

För detta arbete valdes en feedforward struktur på nätverket vilket betyder att varje neuron är 

kopplad till varje neuron i nästa lager och det finns inga bakåtgående kopplingar. Detta är den 

vanligaste sortens ANN (Buckland 2002) och den enklaste. Förutom feedforward finns det 

många andra strukturer på nätverk bl.a. reccurent som betyder att vissa neuroner har 

kopplingar till tidigare lager vilket gör att nätverket får en sorts korttidsminne. Det finns även 

convoluted som betyder att varje neuron inte är kopplad till varje neuron i nästa lager utan 

bara några av dem. Om någon annan struktur än en feedforward struktur hade valts hade det 

betytt att ändringar hade behövts göras med inlärningsstrategin BP, vilket hade betytt att det 

hade tagit extra tid att utveckla den delen av projektet, det hade också betytt att det skulle tagit 

mer tid att utveckla strukturen på nätverket eftersom de andra strukturerna är mer 

komplicerade än feedforward. 
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4 Genomförande  

Detta kapitel kommer att ta upp de tre delmål som togs upp i metod delen. Två delmål är 

utvecklingen av experimentmiljön och utvecklingen av nätverken. Det tredje delmålet som är 

utvärdering kommer i huvudsak att tas upp i utvärderingsdelen, men det kommer också att 

tas upp i delen pilotstudie. Det kommer också diskuteras om de olika designval som är gjorda. 

Arbetet genomfördes i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2019) och med 

programmeringsspråket C#. 

4.1 Utveckling av experimentmiljö 

Experimentmiljön är som tidigare nämnt uppbyggd i Unity (Unity Technologies, 2019), detta 

är på grund av tidigare erfarenhet i just denna spelmotor vilket betydde att ingen tid behövde 

läggas på att lära sig hur spelmotorn fungerade vilket i sin tur betydde att mer tid kunde läggas 

på projektet. Spelmiljön är som tidigare nämnt ett spel liknande spelet Asteroids (Atari, Inc. 

1979), målet med spelmiljön var inte att skapa en miljö som var så lik Asteroids (Atari, Inc. 

1979) som möjligt utan mer använda det som inspiration. På grund av detta finns det flera 

saker som skiljer dessa spelmiljöer ifrån varandra. Först så kommer likheter att tas upp och 

sedan kommer skillnader att tas upp med motivation till varför den skillnaden har valts över 

originalet.  

Likheter som spelen har är att som spelare styr man ett rymdskepp och försöker skjuta sönder 

asteroider med skott som behöver färdas från skeppet till asteroiden genom spelrymden. När 

man träffar en asteroid med ett skott så får man poäng och målet med spelet är att få så mycket 

poäng som möjligt. Skeppet och asteroiderna kan dessutom åka igenom väggarna på 

spelrymden och komma ut på andra sidan skärmen. 

Skillnader mellan spelen är att man även får poäng om det enda man gör är att inte bli träffad 

av en asteroid. Anledningen till att det är så är för att om inga individer i den 

belöningsbaserade inlärningen skulle lyckas träffa en asteroid med ett skott så skulle ingen 

individ få några poäng och därför få noll i fitnessvärde vilket betyder att det hade varit omöjligt 

att kunna se vilka individer som presterade bättre än andra. Varje spelomgång är heller inte 

begränsad av ett visst antal liv, utan istället så avgränsas en spelomgång med en viss tid så att 

alla individer testas lika länge. Istället för att förlora ett liv när skeppet blir träffad av en 

asteroid så förlorar individen poäng. Det finns dessutom bara en sorts fiendeobjekt i spelet 

vilket är på grund av att nätverket inte hade kunnat se skillnad på de olika objekten och hade 

behandlat alla objekt likadant, vilket hade kunnat ge dålig exempeldata i den exempelbaserade 

inlärningen på grund av att spelaren som genererar exempeldata hade kunnat se skillnad på 

dem vilket hade kunnat förvirra nätverket genom att fiendeobjekt ska behandlas olika även 

om de enligt nätverket ser likadana ut.  
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Figur 6 En bild som föreställer spelmiljön. 

Spelmiljön representeras som det visas i figur 6. Spelaren styr det trekantiga skeppet som syns 

i mitten av bilden och trekanten representerar åt vilket håll som skott kommer att skjutas åt. 

Asteroiderna rör sig med en konstant hastighet och kan åka utanför skärmen för att komma 

ut på motsatt sida igen. Skeppet kan också åka utanför skärmen för att komma ut på motsatt 

sida men skott kan inte göra det och försvinner helt när de åker utanför skärmen. De tre talen 

i mitten av skärmen representerar de tal som nätverket ger som output som sedan används 

för att styra skeppet. Det översta talet representerar hur mycket som skeppet ska åka framåt, 

det mellersta talet representerar åt vilket håll skeppet ska svänga åt och det nedersta talet 

representerar hur mycket nätverket vill skuta ett skott. Skottvärdet behöver komma över ett 

tröskelvärde för att ett skott ska avlossas.  Talet som syns längst upp i mitten representerar 

hur mycket poäng som spelaren har. Figur visar även hur nätverken använder 

känselsprötstekniken för att samla in data i spelrymden. Om ett spröt inte träffar några objekt 

returnerar det en nolla, men om det träffar ett objekt returnerar det ett värde som 

representerar hur långt bort objektet är där en etta representerar att objektet är där 

känselsprötet startar ifrån. 
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Figur 7 En bild som visar nätverkets känselspröt 

4.2 Utveckling av artificiellt neuralt nätverk 

För att skapa ANN:et som används till alla inlärningsstrategierna så har inspiration tagits från 

Battini (2018) och Musso et al. (2018), Detta är för att göra så att nätverket som används 

fungerar till alla inlärningsstrategierna och det behöver därför inte utvecklas flera separata 

nätverk för de olika inlärningsstrategierna. Dessutom är det enkelt att ändra strukturen på 

nätverket om det skulle behövas. Strukturen på det nätverk som används under testningen 

har ett indatalager med 36 neuroner, ett gömt lager med 16 neuroner och ett utdatalager med 

3 neuroner. Det är 36 neuroner i indatalagret på grund av att det är så många känselspröt som 

nätverket använder sig av för att uppfatta spelrymden. Att just 36 känselspröt har valts är på 

grund av att nätverket då har svårt att inte upptäcka asteroiderna i spelrymden, anledningen 

till varför det inte är fler är för att ju fler känselspröt desto längre tid kommer det ta att träna 

upp nätverket. Anledningen till varför det är 16 neuroner i det gömda lagret är för att alla tre 

träningsstrategierna gav bra resultat med så många neuroner. Att välja ett bra antal gömda 

lager och ett bra antal neuroner för dessa lager är väldigt svårt som påvisat av att Palmes, 

Hayasaka & Usui (2005) skapat en GA som enbart försöker optimera strukturen på nätverket. 

Eftersom det inte finns ett klart svar på hur många neuroner som fungerar bäst för ett specifikt 

nätverk så har det testats fram. Anledningen till att det är tre neuroner i utdatalagret är för att 

de representerar den indata som spelet tar emot när en person spelar det. Den första neuronen 

bestämmer om nätverket skeppet ska åka framåt och hur fort där full fart framåt representeras 

av 1 och där ingen fart framåt representeras av 0. Den andra neuronen bestämmer åt vilket 

håll som skeppet ska svänga åt där 1 är höger, 0 är vänster och 0,5 är att inte svänga alls. 

Neuronerna använder sig också av aktiveringsfunktioner för att omvandla det sammanlagda 

värdet av alla signaler till neuronen till ett värde mellan 0 och 1. Aktiveringsfunktionerna som 

används för det här nätverket är identitetsfunktionen som används av de neuronerna i 

indatalagret och sigmoidfunktionen. Identitetsfunktionen ändrar inte på värdet någonting på 

grund av att värdena som nätverket får in till indatalagret alltid är mellan 0 och 1. 

Sigmoidfunktionen omvandlar värdet till ett tal mellan 0 och 1 genom att ju lägre värdet är 
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desto närmare 0 kommer det och ju högre värdet är desto närmare 1 kommer det, och ett värde 

på 0 kommer att omvandlas till 0,5. 

4.3 Utveckling av exempelbaserad inlärning 

Det nätverk som använder sig av EI använder sig av tekniken BP som kortfattat betyder att 

man går igenom nätverket baklänges för att andra på vikterna för att de ska stämma bättre 

överens med ett exempel. Anledningen till att strategin går igenom nätverket baklänges är för 

att värdena på de senare neuronerna i nätverket beror på de tidigare neuronernas värden och 

om de tidigare värdena ändras först så kan det betyda att de senare värdena ändras fel. 

Dessutom när man använder BP behövs det beräknas varje vikts påverkan på slutresultatet 

men om man börjar bakifrån behövs det bara att det beräknas vad påverkan är på nästa lager. 

Detta är på grund av att eftersom det första lagret som det räknas på kommer att påverka 

slutresultatet direkt, vilket betyder att när nästa lager påverkar det lagret behövs det inte 

räknas ut hela vägen till resultatet på grund av att det tidigare lagret redan gjort det. 

Den exempeldata som nätverket använder sig av för att tränas upp samlas in genom att en 

person spelar spelet medan det hela tiden sparas undan vad nätverket hade uppfattat om det 

hade spelat spelet och vilka inputs som spelaren gör i spelet, det vill säga hur spelaren spelar 

spelet. Exempeldatan samlas in 50 gånger varje sekund och läggs i en lista. Exempeldata 

samlas inte in de första sekunderna av spelet för att ge spelaren en chans att komma igång 

innan data samlas in. Om spelaren inte får en chans att komma igång kan flera av exemplen 

samlas in när spelaren inte spelar spelet. 

Hur länge som nätverket kommer att tränas kommer att styras av ett värde som bestämmer 

hur många epoker som nätverket ska tränas i. En epok består av att nätverket tränas på all 

exempeldata som kommer att användas under inlärningen. Detta gör att träningstiden 

kommer att bero på hur mycket träningsdata som används vid inlärningen, därför kommer 

den att hållas till samma mängd vid alla testerna. Antalet epoker kommer också att hållas 

konstant. 

 

4.4 Utveckling av belöningsbaserad inlärning 

Den belöningsbaserade inlärningsstrategin använder sig av en algoritm som kallas en GA som 

tas upp i avsnitt 2.2. det första som algoritmen gör är att skapa en ny population av nätverk 

som alla får helt slumpade vikter. Vikterna slumpas fram som ett tal mellan -1 och 1. En 

population av nätverk består i det här fallet av 20 individuella nätverk, fler eller färre nätverk 

skulle kunna användas men med fler nätverk kommer det ta längre tid att träna nätverken och 

med färre nätverk är chansen att ett nätverk utvecklar ett positivt beteende mindre (Ahn & 

Ramakrishna 2002). Därför används en population på 20 individer eftersom det blir en bra 

kompromiss mellan de två.  

Sedan evalueras nätverken genom att de spelar spelet i en viss tid och antalet poäng de samlar 

ihop påverkar sedan deras fitnessvärde. Nätverken evalueras sekventiellt och inte simultant 

på grund av att hur spelet är uppbyggt i spelmotorn hade det blivit svårt att skapa ett system 

som tillåt nätverken att evalueras simultant, därför valdes det att evaluera nätverken 

sekventiellt. Detta kommer med största sannolikhet att påverka tiden det tar för 
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inlärningsstrategin att träna upp nätverken och kommer tas i åtanke när resultaten 

utvärderas. 

När nätverken sedan har blivit evaluerade så väljs vissa nätverk ut för att föras vidare till nästa 

generation, vilket kalas selektion. Algoritmen som används vid selektionen kallas 

turneringsselektion, som tas upp i avsnittet 2.2.2. Antalet individer som väljs ut till varje 

turnering kommer att ändras vid olika testningar på grund av att det är en av de oberoende 

variablerna som används i experimentet, men det kommer att vara ett antal som är större än 

2 på grund av att annars så blir det ingen turnering och nätverken väljs bara ut slumpmässigt. 

När en individ har blivit utvald att tävla mot andra nätverk i en turnering kan inte samma 

nätverk väljas igen för att tävla mot sig själv, men efter turneringen kan det väljas igen för att 

gå med i en ny turnering oavsett om det tidigare har vunnit, förlorat eller inte deltagit alls. 

Detta betyder att samma nätverk kan väljas ut för att gå vidare till nästa generation flera 

gånger, men ju färre deltagare det är i turneringarna desto mindre blir den chansen, men 

chansen för att sämre presterande nätverk ska bli utvalda blir större. 

När två nätverk har blivit utvalda så finns det en chans att de kommer att överkorsa sina 

genom, med genom menas en lista som innehåller alla vikterna i nätverket. Detta görs med 

tvåpunktsöverkorsning vilket betyder att två punkter i listan slumpas fram och alla värden 

mellan dessa två punkter byts ut mellan listorna. Det betyder att nätverken byter ut vilka 

värden på vikterna de har med ett annat nätverk. Chansen för att detta ska inträffa är en av de 

oberoende variablerna i experimentet.  

När två nätverk har blivit överkorsade så finns det en chans att de muteras. Detta betyder att 

vissa vikter i nätverkets genom slumpas om till ett nytt tal. Detta är för att annars så kommer 

populationen bestå av nätverk med den bästa kombinationen av vikter som slumpades fram 

när inlärningen startade. Chansen för att en vikt muteras och slumpas om är en av de 

oberoende variabler som används i experimentet. Chansen används genom att algoritmen går 

igenom varje vikt och kollar om just den vikten kommer muteras på grund av chansen. Detta 

betyder att även med en väldigt låg mutationschans så är chansen för att åtminstone en vikt i 

nätverket muteras väldigt stor. En nackdel med en för hög mutationschans är att för många 

av vikterna muteras vilket betyder att nätverkets beteende förändras för mycket och det 

gynnas inte av det bra beteende som tidigare generation hade. En nackdel med ett för lågt 

mutationsvärde är att inga nya beteenden uppstår alls och populationen blir aldrig bättre eller 

att det tar längre tid.  

Vasconcelos et al. (2001) tar i sin artikel upp att överkorsningschansen och mutationschansen 

påverkar inlärningen olika på grund av hur lika individerna i populationen är. Detta 

experimenteras med genom att dynamiska värden används för överkorsningschans och 

mutationschans. Detta kommer inte att göras i detta arbete men det tyder ändå på att värden 

som fungerar bra för den enbart belöningsbaserade strategin kanske fungerar sämre för den 

kombinerade strategin, detta på grund av att de i den föregående strategin slumpas fram helt 

olika individer medan i den senare skapas individer utifrån ett exempelnätverk. 

4.5 Utveckling av kombinerat nätverk 

Den kombinerade inlärningsmetoden fungerar genom att nätverket först tränas upp med EI 

och sedan övergår till belöningsbaserad inlärning. Den gör detta genom att den börjar likadant 

som ett nätverk som bara använder sig av EI, men när slutkriteriet för den exempelbaserade 
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inlärningen är uppfyllt så används nätverket för att skapa en population av nätverk som kan 

användas i den belöningsbaserade inlärningen. 

Sättet som det redan upptränade nätverket används på för att skapa en population är att en 

ny population skapas med kopior av det upptränade nätverket men där endast en av 

individerna är en perfekt kopia, de andra 19 individerna kommer att muteras för att skapa 

variation på individerna. Sedan kommer inlärningen fungera som en vanlig belöningsbaserad 

inlärning. 

4.6 Pilotstudie 

Resultat som har genererats har visat på att alla inlärningsstrategierna fungerar och lyckas 

med att träna upp nätverket, de olika värden som användes på de oberoende variablerna i 

testet går att se i figur 8. De olika strategierna har dock utvecklat olika strategier för hur spelet 

spelas. Det nätverk som använder sig av EI rör sig mycket över hela spelrymden och är väldigt 

bra på att undvika fiendeobjekt, men när den skjuter siktar den väldigt dåligt mot asteroiderna 

vilket betyder att den ofta inte träffar dem utan bara åker förbi dem och får därför inte så 

många poäng genom att träffa fiender och den samlar istället in poäng genom att inte bli 

träffad. Den belöningsbaserade strategin till skillnad från den tidigare strategin rör sig väldigt 

lite i spelrymden och försöker istället skjuta ner alla fiendeobjekt innan de kolliderar med 

skeppet, detta gör att det får mycket poäng från att träffa fiender men om ett fiendeobjekt är 

på väg at kollidera med skeppet brukar det inte ens försöka att undvika den eftersom den 

förväntar sig att träffa alla fiendeobjekt, vilket i sin tur gör så att den förlorar poäng. Den 

kombinerade strategin efter att den är klar med den exempelbaserade delen uppför den sig 

som den enbart exempelbaserade strategin, och sen ju längre som den tränar med den 

belöningsbaserade strategin ju mer börjar den uppföra sig som den enbart belöningsbaserade 

strategin. Skillnaden i slutresultatet mellan den kombinerade strategin och den 

belöningsbaserade strategin är att den förstnämnda rör sig fortfarande mer i spelrymden men 

den håller sig fortfarande runt mitten, den är också bättre på att undvika fiender. Med hänsyn 

till tiden det tar för de olika strategierna att träna upp nätverken så är den exempelbaserade 

strategin snabbast följt av den kombinerade strategin och sist den belöningsbaserade 

strategin. Men om antalet epoker ökades och antalet generationer minskades skulle det kunna 

jämna ut inlärningstiden. Dessutom måste det tas i åtanke att den genetiska algoritmen 

utvärderas sekventiellt vilket ökar träningstiden. 

Inlärnings-

strategier 

Exempel Epoker Learning rate Generationer 

BP 6000 (2 min) 1000 0,002 - 

GA - - - 250 

BP->GA 6000 (2 min) 250 0,002 125 

Inlärnings-

strategier 

Utvärderingstid överkorsningschans Mutationschans Turneringsdeltagare 

BP - - - - 

GA 20 sek 70 % 0,1 % 3 
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BP->GA 20 sek 70 % 0,1 % 3 

Figur 8 Värdena på de oberoende variablerna samt antalet exempel, epoker och 
generationer som användes. 
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5 Utvärdering 

I det här kapitlet kommer först resultatet av undersökningen att presenteras, därefter kommer 

dessa resultat att analyseras och efter att resultaten har analyserats så kommer slutsatser att 

dras om vilka fördelar och nackdelar det finns med de olika inlärningsstrategierna. Resultatet 

kommer att representeras av grafer som visar antalet poäng som nätverken fick i spelet och 

grafer som visar hur agenterna rörde sig i spelrymden. 

5.1 Presentation av undersökning 

De olika graferna som används i detta kapitel representerar poäng, rörelse i spelrymden och 

tid. Grafen som representerar poäng visar medelpoängen och den bästa individens poäng för 

varje generation för den belöningsbaserade strategin och den kombinerade strategin och 

jämför det med resultatet från ett nätverk som använt sig av en exempelbaserad 

inlärningsstrategi. Anledningen för detta är för att för den exempelbaserade strategin så 

samlades det bara in poängdata efter att nätverket blivit färdigtränat, på grund av att det skulle 

märkbart sakta ner inlärningen med denna strategi men för den belöningsbaserade och 

kombinerade strategin så sparas poängen redan undan för varje individ vilket gör att det inte 

tillför märkbart på träningstiden att spara undan poängen. Den rörelsedata som samlas in 

samlas endast in efter att inlärningen är klar och samlas in från den bästa individen och i det 

exempelbaserade fallet den enda individen. Startvärdena som används för nätverken går att 

se i figur 8.  

5.1.1 Belöningsbaserad strategi 

 

Figur 9 Graf som representerar poängen för det belöningsbaserade nätverket 
jämfört med slutpoängen för det exempelbaserade nätverket. 

Grafen i figur 9 visar hur mycket poäng som det belöningsbaserade nätverket fick varje 

generation jämfört med den poäng som det exempelbaserade nätverket fick när det hade 

tränats klart. Som det går att se på figur 9 så är medelvärdet på varje generation tätt följande 

det bästa värdet för varje generation och det kommer närmare för varje generation så därför 
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kommer endast medelvärdet för varje generation att redovisas i följande grafer för att det ska 

bli enklare att se resultaten.  

 

Figur 10 Graf som jämför ändringar på överkorsningschansen med startvärdet. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 10 gjordes för att se om överkorsningschansen för 

det belöningsbaserade nätverket hade någon påverkan på resultatet. Startvärdet ligger på 0,7 

medan det höga värdet ligger på 0,8 och det låga värdet ligger på 0,5, värdena betyder t.ex. att 

0,7 är 70 % chans för överkorsning. 

 

Figur 11 Graf som jämför ändringar på mutationschansen med startvärdet. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 11 gjordes för att se om mutationschansen för det 

belöningsbaserade nätverket hade någon påverkan på resultatet. Startvärdet ligger på 0,001 

medan det höga värdet ligger på 0,01 och det låga värdet ligger på 0,0005, värdena betyder 

t.ex. att 0,001 är 0,1 % chans för varje gen att muteras. 
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Figur 12 Graf som jämför ändringar på antalet individer som väljs ut till varje 
turnering med startvärdet. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 12 gjordes för att se om antalet individer som väljs 

ut till varje turnering för det belöningsbaserade nätverket hade någon påverkan på resultatet. 

Startvärdet ligger på 3 medan det höga värdet ligger på 5 och det låga värdet ligger på 2. 

5.1.2 Kombinerad strategi 

 

Figur 13 Graf som jämför medelvärdet på den kombinerade inlärningsmetoden 
med de två ursprungsmetoderna. 

Jämförelsen i som går att se i graf 13 gjordes för att visa skillnaden på resultatet mellan de tre 

olika inlärningsstrategierna. Den kombinerade inlärningsstrategin använder sig av hälften så 

många generationer när den tränas upp på grund av att den redan har upptränats med den 

exempelbaserade inlärningsstrategin, därför jämförs den med den senare halvan av 

generationerna för den enbart belöningsbaserade strategin. 
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Figur 14 Graf som jämför ändringar på överkorsningschansen med startvärdet. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 14 gjordes för att se om överkorsningschansen för 

det kombinerade nätverket hade någon påverkan på resultatet. Startvärdet ligger på 0,7 

medan det höga värdet ligger på 0,8 och det låga värdet ligger på 0,5, värdena betyder t.ex. att 

0,7 är 70 % chans för överkorsning. 

 

Figur 15 Graf som jämför ändringar på inlärningshastigheten med startvärdet. 

Jämförelsen som gjordes i grafen 15 gjordes för att se vilken påverkan som 

inlärningshastigheten hade på inlärningen av nätverket. Startvärdet för inlärningshastigheten 

var 0,002 medan det höga värdet var 0,01 och det låga var 0,001. 
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Figur 16 Graf som jämför ändringar på mutationschansen med startvärdet. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 16 gjordes för att se om mutationschansen för det 

kombinerade nätverket hade någon påverkan på resultatet. Startvärdet ligger på 0,001 medan 

det höga värdet ligger på 0,01 och det låga värdet ligger på 0,0005, värdena betyder t.ex. att 

0,001 är 0,1 % chans för varje gen att muteras. 

 

Figur 17 Graf som jämför ändringar på antalet individer som väljs ut till varje 
turnering med startvärdet. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 17 gjordes för att se om antalet individer som väljs 

ut till varje turnering för det kombinerade nätverket hade någon påverkan på resultatet. 

Startvärdet ligger på 3 medan det höga värdet ligger på 5 och det låga värdet ligger på 2. 
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5.1.3 Exempelbaserad strategi 

 

Figur 18 Graf som jämför ändringar på inlärningshastigheten på det 
exempelbaserade nätverket. 

Jämförelsen som går att se i grafen i figur 18 gjordes för att se vilken påverkan ändringar på 

inlärningshastigheten hade på resultatet för det exempelbaserade nätverket. Startvärdet för 

inlärningshastigheten var 0,002 medan det höga värdet var 0,01 och det låga var 0,001. 

5.1.4 Rörelsemönster 

 

Figur 19 Graf som föreställer rörelsemönstret för en spelomgång som styrs av 
ett belöningsbaserat nätverk, nätverket använder sig av grundvariablerna som går att 

se i figur 8. 

Grafen som går att se i figur 19 visar på hur ett belöningsbaserat nätverk kunde styra 

spelarkaraktären i spelrymden, grafen är en bra representation för det belöningsbaserade 
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nätverket som helhet på grund av att det enda som ändrades i rörelsemönstret för de olika 

variablerna var åt vilket håll spiralen gick och bredden på svängen. 

 

Figur 20 Graf som föreställer rörelsemönstret för en spelomgång som styrs av 
ett exempelbaserat nätverk, nätverket använder sig av grundvariablerna som går att 

se i figur 8. 

Grafen som går att se i figur 20 representerar ett rörelsemönster för hur ett exempelbaserat 

nätverk kunde styra spelarkaraktären i spelrymden.  

 

Figur 21  Graf som föreställer rörelsemönstret för en spelomgång som styrs av 
ett exempelbaserat nätverk, nätverket använder sig av grundvariablerna som går att 

se i figur 8. 

Grafen som går att se i figur 21 representerar ett rörelsemönster för hur ett exempelbaserat 

nätverk kunde styra spelarkaraktären i spelrymden. 
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5.1.5 Tid 

 

Figur 22 Graf som jämför skillnader i träningstid mellan de olika strategierna 

Grafen som går att se i figur 22 representerar tiden som det tog för de olika 

inlärningsstrategierna att träna klart nätverket. 

5.2 Analys 

I det här kapitlet kommer resultaten från kapitel 5.1 att analyseras. Resultaten för både det 

belöningsbaserade nätverket och det kombinerade nätverket fluktuerade mycket från 

generation till generation därför kommer inlärningen som helhet att tittas på istället för 

slutresultatet när nätverket är färdigtränat. 

5.2.1 Överkorsningschans 

Detta test gjordes för att se om överkorsningschansen hade någon påverkan på resultatet. 

Anledningen till att det kunde ha det är för att överkorsningschansen bestämmer hur stor 

chansen är för att ett nätverk ska kunna komma oförändrat från en tidigare generation till 

nästa, vilket betyder att om nätverket skulle ha nytta av att inte ändra på populationen för 

mycket så skulle ett lägre värde vara bättre medan om det skulle ha nytta av att ändra på sig 

så skulle ett högre värde vara bättre. 

De strategier som använder sig av överkorsningschans är den belöningsbaserade strategin och 

den kombinerade strategin och resultaten från dessa tester går att se i figur 10 0ch 14. För den 

belöningsbaserade strategin visar det på att ett högre värde oftare gav en högre 

genomsnittspoäng för generationen medan ett lägre värde höll sig på ungefär samma nivå som 

ursprungsvärdet. För det kombinerade nätverket så verkar det som att ursprungsvärdet gjorde 

bäst ifrån sig medan både det högre och det lägre värdet låg på ungefär samma nivå. 

5.2.2 Mutationschans 

Detta test gjordes för att se om mutationschansen hade någon påverkan på resultatet. 

Mutationschansen bestämmer hur stor chansen är för en överkorsad individ att få ett slumpat 

nytt värde på en av sina gener. Ett högre värde betyder att fler gener blir slumpade och det blir 
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mer mångfald i generationen men det betyder också att mindre gener ärvs från tidigare 

generationer och kan betyda att individen gör sämre ifrån sig än tidigare generationer. 

De strategier som använder sig av överkorsningschans är den belöningsbaserade strategin och 

den kombinerade strategin och resultaten från dessa tester går att se i figur 11 0ch 16. För den 

belöningsbaserade strategin visar det på att ett högre värde gav ett sämre resultat än både det 

ursprungliga värdet och det lägre värdet, det visar även på att det lägre värdet gav marginellt 

bättre resultat än startvärdet. För det kombinerade nätverket visade det på att startvärdet var 

det värde som gav bäst resultat för den första halvan av generationerna, följt av det högre 

värdet och sen det lägre värdet. I den andra halvan var resultaten betydligt jämnare mellan de 

tre värdena men de ligger fortfarande i samma ordning. 

5.2.3 Turneringsselektion 

Detta test gjordes för att se om antalet individer som väljs ut till varje turnering i 

turneringsselektionen hade någon påverkan på resultatet. Ett högre värde betyder att fler 

individer väljs ut vilket betyder att sämre individer har lägre chans att ta sig vidare till nästa 

generation vilket i sin tur ger bättre individer en högre chans att ta sig vidare. Att sämre 

individer kan ta sig vidare tillför till mångfalden men det kan även försämra resultatet för 

framtida individer om för många sämre individer tar sig vidare. 

De strategier som använder sig av turneringsselektion är den belöningsbaserade strategin och 

den kombinerade strategin och resultaten från dessa tester går att se i figur 12 0ch 17. För det 

belöningsbaserade nätverket så visade det på att ett högre värde gav lägre resultat än både det 

ursprungliga värdet och det lägre värdet som producerade liknande resultat. För det 

kombinerade nätverket visar det på att inget av värdena producerade märkvärt bättre resultat 

än de andra men det lägre värdet producerade mer konsekventa resultat än ursprungsvärdet 

och det höga värdet. 

5.2.4 Inlärningshastighet 

Detta test gjordes för att se om inlärningshastigheten hade någon påverkan på resultatet som 

producerades av nätverket. En låg inlärningshastighet innebär att nätverket kommer att 

behöva längre tid på sig för att uppnå ett bra resultat medan en hög inlärningshastighet 

innebär att inlärningen sker snabbare men den fastnar lättare i lokala optima vilket betyder 

att den inte blir bättre efter det. 

De strategier som använde sig av inlärningshastighet var den kombinerade strategin och den 

exempelbaserade strategin och resultaten från dessa tester går att se i figur 15 och 18. För det 

kombinerade nätverket påverkar inlärningshastigheten endast den första generationen så det 

är resultaten för den första generationen som jämförs, och enligt de resultaten är skillnaden 

emellan dem väldigt liten men både det låga värdet och det höga värdet gav högre resultat än 

det ursprungliga värdet. För det exempelbaserade nätverket så visar resultaten på att det inte 

var någon skillnad på resultaten från det låga värdet och ursprungsvärdet, men det höga 

värdet producerade märkvärt sämre resultat. 

5.2.5 Rörelsemönster 

Detta test gjordes för att se hur de olika nätverken rörde sig i spelrymden och om de gick att 

se vilka rörelse mönster som gav bäst resultat. Rörelsemönstren är insamlade på ett 

färdigtränat nätverk. 
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Resultaten av testen går att se i figurerna 19, 20 och 21. Detta test gjordes på alla olika variabel 

tester som visats upp i figurerna 9-18 men eftersom det inte var någon stor skillnad på 

rörelsemönstren hos nätverk som använde samma inlärningsmetod visas bara testerna med 

grundvariablerna för att inte behöva ha många fler figurer.  

Resultaten av testerna visar på att de tre inlärningsstrategierna har olika rörelsemönster vilket 

kan vara en stor anledning till att de prestera på den poängnivån som de gör. Både den 

exempelbaserade strategin och den kombinerade strategin rör sig mycket över hela 

spelrymden medan den belöningsbaserade strategin håller sig till en liten yta av spelrymden 

och roterar på den ytan för att kunna skjuta mot fiendeobjekt åt alla håll. De strategierna som 

rör sig mer har en tendens till att mer sällan träffa fiendeobjekt med skott än de som håller sig 

på en mindre yta, men är också bättre på att göra undanmanövrar för att undvika fiendeobjekt. 

Den strategi som håller sig på en liten yta behöver dock sällan göra undanmanövrar eftersom 

den ofta har skjutit ner fiendeobjekten innan de har kommit i närheten av spelarkaraktären. 

5.2.6 Strategijämförelser 

Detta test gjordes för att se hur bra de olika strategierna presterade i jämförelse med varandra. 

Resultaten från de olika strategierna togs från resultaten där startvärdena som kan ses i figur 

8 användes som variabler till inlärningen. Resultatet från testet går att se i figur 13.  

Resultaten för detta test visar på att den strategi som presterade bäst i spelmiljön var en 

belöningsbaserade och att både den exempelbaserade och den kombinerade strategin låg på 

omkring samma nivå. Vilket betyder att spelstrategin som användes av den belöningsbaserade 

strategin var mer effektiv på att skaffa poäng i spelet än de som användes av de två andra 

strategierna. 

5.2.7 Tid 

Detta test gjordes för att se hur de olika strategierna jämförde sig med aspekt på träningstiden 

som behövdes för att träna upp nätverken. Resultaten från de olika strategierna togs från 

resultaten där startvärdena som kan ses i figur 8 användes som variabler till inlärningen. 

Resultatet från testet går att se i figur 22. 

Resultaten från testningen visar på att den exempelbaserade strategin är den som behöver 

minst träningstid och den belöningsbaserade strategin behöver mest träningstid. Eftersom 

den kombinerade strategin använder sig av häften från de båda andra strategierna borde den 

hamna emellan dem vilket den också gör. Tiden som användes för att samla in exempel till 

både det exempelbaserade nätverket och det kombinerade nätverket är inte medräknat i 

grafen på grund av att samma exempel skulle kunna användas till flera uppträningar vilket 

gör det svårt att beräkna hur mycket tid som läggs till från att samla in exempel.  

5.3 Slutsatser 

För testerna som jämför olika värden på variabler för de olika nätverken är det svårt att dra 

slutsatser på grund av att resultaten för dessa tester är snarlika och kan bero på att de värden 

som slumpats fram till nätverken har påverkat resultaten mer än att ändra på variablerna. 

Dessutom verkar det inte som att nätverken som använder sig av helt eller delvis av den 

genetiska algoritmen blir bättre ju fler generationer som den tränas i vilket sannolikt beror på 

att uppgiften som nätverket försökt att lösa har varit för komplicerad att lösa med den indata 

som nätverket har fått från spelrymden. 
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Det resultat som är mest intressant för det här arbetet är det resultat som gavs ifrån 

jämförelsen mellan de olika inlärningsstrategierna på grund av att arbetet har gått ut på att se 

om det går att kombinera exempelbaserad och belöningsbaserad inlärning på det här sättet. 

Resultaten som gavs från testet visar på att belöningsbaserad inlärning är den som presterar 

bäst och den kombinerade inlärningen blir aldrig bättre från det utgångsläge som den startar 

ifrån. Den belöningsbaserade strategin blir heller aldrig märkvärt bättre än sin utgångspunkt 

men eftersom den utgångspunkten låg på en högre nivå än den för det kombinerade nätverket 

så producerar den bättre resultat. Om istället utgångspunkten hade varit högre för det 

kombinerade nätverket så hade resultatet med största sannolikhet visat tvärtom. Därför är det 

svårt att säga att den kombinerade strategin inte skulle kunna vara bättre och mer effektiv än 

den enbart belöningsbaserade strategin. I jämförelse med den enbart exempelbaserade 

strategin så producerar de båda resultat som ligger på ungefär samma nivå vilket betyder att 

den kombinerade strategin åtminstone håller jämna steg med den exempelbaserade strategin, 

vilket dock betyder att en kombinerade strategin inte tillför något resultatmässigt till den 

enbart exempelbaserade strategin, men detta kan som tidigare sagt möjligtvis ändras om 

resultaten från den belöningsbaserade delen av upplärningen hade märkvärt ökat resultatet 

från utgångspunkten.  

Anledningen till varför den belöningsbaserade algoritmen producerade bättre resultat än den 

exempelbaserade trots att den belöningsbaserade algoritmen inte märkvärt ökade i resultat 

under inlärningen kan bero på att exemplen som den exempelbaserade algoritmen använde 

sig av för inlärning kan ha använt sig av en strategi som varit sämre än att bara slumpa fram 

värden till nätverket. 

Träningstiden för de olika strategierna beror inte på någon av de oberoende variablerna som 

användes i testningen utan helt på de konstanter som går att se i figur 8 (Exempel, epoker och 

generationer). Tiden beror också på hur optimalt som algoritmerna är optimerade. Eftersom 

koden till det här projektet med största sannolikhet inte är fullt optimal och de variabler som 

har påverkan på träningstiden inte experimenterades med är det svårt att säga vilken av 

strategierna som skulle vara den mest tidoptimala för att träna upp ett nätverk. 

Slutsatsen för det här experimentet är att det från resultatet inte går att avgöra vilken av dessa 

tre strategier som fungerar bäst. Det går heller inte att avgöra om den kombinerade strategin 

är av något värde. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Det här experimentet gick ut på att testa tre olika inlärningsstrategier emot varandra i en 

spelmiljö. De tre inlärningsstrategier som testades var en exempelbaserad strategi kallad 

backpropagation, en belöningsbaserad strategi kallad genetisk algoritm (GA) och en strategi 

som kombinerade dessa två algoritmer. Kombinationen bestod av att först träna upp ett 

nätverk med den exempelbaserade strategin för att sedan använda det nätverket som en 

utgångspunkt för den belöningsbaserade strategin. Spelmiljön som användes var en spelmiljö 

som liknande spelet Asteroids (Atari, Inc. 1979) med några få skillnader.  

Koden som skrevs för arbetet skrevs i C# och spelmotorn Unity (Unity Technologies 2019) 

användes för att underlätta skapandet av artefakten. Arbetsprocessen gick ut på att först skapa 

de två inlärningsstrategierna för att sedan skapa den kombinerade strategin genom att 

kombinera de två strategierna. Sedan skapades spelmiljön som de olika strategierna skulle 

använda sig av i experimentet. Flera test genomfördes sedan på de olika inlärningsstrategierna 

där olika variabler ändrades för att se vilken påverkan som dessa variabler hade på resultatet 

som nätverket producerade. 

Resultatet som de olika strategierna producerade var svårtolkade. På grund av att alla 

inlärningsstrategierna inte förbättrade sig märkvärdigt under deras träningstid har det gjort 

att resultaten från att ändra på variablerna hos de olika strategierna har inte visat på några 

märkvärda skillnader i resultat. Skillnader i resultat vid jämförelser av de olika strategierna 

har observerats men det går inte att säkerställa att det är inlärningsstrategierna som är 

anledningen till skillnad i resultat. 

6.2 Diskussion 

Resultaten för det här experimentet har varit svårtolkade på grund av att poängen som 

nätverken har fått fluktuerade mycket generation till generation. Detta kan bero på flera saker 

men den troligaste orsaken är att fiendeobjekten (Asteroiderna) var slumpade fram varje 

generation vilket betydde att en strategi som fungerade bra tidigare generation fungerade 

sämre i nästa generation. En till orsak kan vara att indata som nätverket fått från spelrymden 

inte var tillräcklig för att lära sig ifrån, på grund av hur känselsprötstekniken fungerar med att 

det är lättare att upptäcka föremål ju närmare startpunkten för känselspröten så hade detta 

möjligtvis kunna förbättras genom att ha en längre evalueringstid för varje individ. Detta hade 

kunnat leda till att fler fiendeobjekt hade kommit närmare spelarkaraktären vilket betyder att 

fler objekt skulle bli upptäckta av nätverket. En annan orsak kan ha varit att 

nätverksstrukturen varit dåligt anpassad till problemet vilket gjorde att nätverken hade svårt 

att lära sig bra strategier. En annan anledning kan vara att mutationschansen varit för hög i 

alla testen och strategier har inte kunnat föras vidare till senare generationer, men eftersom i 

testen med mutationschans så visar det ingen större förbättring genom att minska 

mutationschansen så detta är förmodligen inte orsaken. Det kan även ha varit så att antalet 

generationer som nätverken hade på sig att träna varit för låg, men det är inte så troligt på 

grund av att det inte verkade som att nätverken ökade i resultat vilket borde ha skett.  

En annan anledning till att nätverket inte lärde sig kan ha varit att fitnessvärdet endast tog 

hänsyn till poängen som samlades in under spelomgången. En annan strategi hade kunnat 
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vara att fitnessvärdet minskades ju mer nätverket svängde för att försöka bryta 

rörelsemönstret av att den bara åker i cirklar, eller att fitnessvärdet minskade för varje missat 

skott för att se till att nätverket visste vad den försökte träffa. Detta är en sak som Buckland 

(2002) tar upp när han försöker lära upp nätverk att inte utveckla vissa beteenden så ger han 

individerna lägre fittnesspoäng om de utför de beteendena. 

På grund av de svårtolkade resultaten är det svårt att jämföra det här arbetet med tidigare 

forskning, det är ännu svårare eftersom det varit svårt att hitta tidigare forskning på just 

kombinationer av olika inlärningsstrategier. Eftersom de olika inlärningsstrategierna oftast 

används på problem där just de strategierna fungerar bäst är det också svårt att jämföra dem. 

Backpropagation används oftast när där det finns ett exempel på en perfekt lösning på 

problemet som t.ex. textigenkänning (Buckland 2002), medan genetiska algoritmer används 

när det inte finns någon förutbestämd perfekt lösning (Blickle, T. & Thiele, L. 1996). 

Spelmiljön som användes för det här experimentet hamnar i den senare kategorin där det inte 

finns någon förutbestämd perfekt lösning, därför borde den genetiska algoritmen genererat 

bättre resultat än backpropagation. Resultatet i poäng visar på att den genetiska algoritmen 

faktiskt presterade bättre men om den faktiskt lärde sig något är tveksamt. I tidigare forskning 

så visar fitnessvärdena på att den genetiska algoritmen har en logaritmisk inlärningskurva 

(Blickle, T. & Thiele, L. 1996) (Ahn, C.-W. & Ramakrishna, R.S. 2002) (Palmes, P.P., Hayasaka 

T. & Usui S. 2005) vilket inte går att se på resultatet ifrån det här experimentet. Detta tyder 

på att den implementerade genetiska algoritmen inte kunde träna upp det här nätverket på 

det valda problemet. 

Med hänsyn till testningen som jämförde de olika strategierna med varandra så kan den 

belöningsbaserade strategin kan ha varit mer effektiv än de andra två på grund av att de 

efterliknade en riktig spelare som påtvingade mindre optimala beslut på nätverket. Om 

exemplen som användes till inlärningen av de två strategier som använde sig av dem hade 

använt en mer effektiv strategi för att samla in poäng i spelet så hade resultatet på testerna 

kunnat se annorlunda ut. 

Trotts att det exempelbaserade nätverket producerade sämre resultat med hänsyn till poäng 

så skulle det kunna tolkas som att det nätverket lärde sig mer än det belöningsbaserade. Detta 

är till hänsyn av rörelsemönstren, för den belöningsbaserade strategin så ändrade nätverket 

väldigt lite på sitt rörelsemönster men för det exempelbaserade nätverket så berodde 

rörelsemönstret mycket på vilka exempel som den fick att lära sig ifrån. Därför kan det 

argumenteras för att den exempelbaserade strategin lärde sig bättre än den belöningsbaserade 

trotts att skillnaden i poäng säger tvärtom. 

Att det i det här projektet användes Unity (Unity Technologies 2019) borde inte ha någon 

påverkan på resultatet eftersom det inte användes någon teknik specifik till Unity under 

utvecklingen av nätverket och inlärningsstrategierna, anledningen till att Unity användes var 

för att enklare skapa en spelmiljö som nätverken kunde testas i, så det är i den aspekten som 

det hade kunnat göra skillnad att just den spelmotorn användes. Men även i det fallet 

användes ingen teknik som inte skulle kunna göras i en annan miljö, Unity användes helt 

enkelt för att det var den miljö där det var enklast och snabbast att skapa en testmiljö. Men 

även om det skulle kunna göras en likadan testmiljö i andra miljöer så skulle de olika miljöerna 

kunna ha olika mycket overhead vilket skulle kunna påverka resultaten. 

Ett samhällsområde där ANN kan ha en positiv påverkan är arbetsuppgifter där uppgiften eller 

problemet är svårt att definieras med strikta regler. Ett exempel på en arbetsuppgift som är 
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enkel att definieras med strikta regler är t.ex. att flytta exakt likadana lådor från position a till 

position b om och om igen, i den här uppgiften kan man bestämma exakt vilken storlek det 

kommer vara på lådorna och var positionerna a och b är innan uppgiften utförs. Men om 

uppgiften var att flytta lådor av olika storlekar från olika positioner till andra positioner 

behöver den som utför uppgiften kunna anpassa sig till de olika variablerna i uppgiften. Och 

det är det här med att anpassa sig till olika variabler i uppgiften som ANN är bra på. Men som 

bevisat av det här arbetet finns det ingen garanti för ANN:et kommer att kunna anpassa sig 

till uppgiften. Därför är det viktigt att all AI som implementeras testas grundligt för att sig om 

att den verkligen är tillämpad för att klara av att utföra uppgiften. 

6.3 Framtida arbete 

Framtida arbete kan vara att göra testerna i en annan spelmiljö där det går att få fram andra 

resultat än vad som framställdes i det här experimentet. En miljö skulle kunna vara en miljö 

utan slumpade objekt i spelmiljön och se om inlärningsstrategierna lär sig bättre då. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att spelet går ut på att så snabbt som möjligt köra ett 

fordon runt en bana. 

Ett annat arbete skulle kunna vara att testa olika nätverksstrukturer på nätverket men att 

fortfarande använda samma inlärningsstrategier. Detta hade kunnat ge resultat om en av 

strategierna presterar bättre än de andra när de använder sig av en specifik nätverksstruktur. 

Ett exempel hade kunnat vara att använda ett rekursivt nätverk för att ge nätverket ett sorts 

korttidsminne av vad som händer i miljön. 

Ett annat experiment hade kunnat vara att ändra på hur nätverken samlade in data ifrån 

spelrymden. I det här experimentet har en känselsprötsteknik använts för att samla in data 

från spelrymden för att sedan användas av nätverket men en annan teknik hade kunnat ge ett 

annat resultat i den här spelmiljön. Ett exempel skulle kunna vara en teknik där nätverket får 

positionerna på de fiendeobjekten som är närmast spelarkaraktären och kanske även 

positionen för spelarkaraktären. Ett annat exempel hade kunnat vara att bara ändra på 

implementationen av känselsprötstekniken och istället för att använda en raycast för ett 

känselspröt så hade en spherecast kunnat användas, en spherecast fungerar som en raycast 

fast strålen som skickas ut har en bredd också vilket skulle göra att varje känselspröt täcker 

mer av spelrymden.  

Något som hade kunnat göras i framtiden hade varit att göra nätverket och 

inlärningsstrategierna helt oberoende av spelmotorer och spelmiljöer. Detta skulle göra att 

det blir enklare att testa strategierna på olika sorters problem utan att först behöva anpassa 

koden för att fungera i spelmotorn eller spelmiljön. 
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