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Sammanfattning 
 

I detta arbete jämfördes ett LSTM-nätverk med ett feedforward-nätverk för generellt Atari 
2600 spelande. Prestandan definierades som poängen agenten får för ett visst spel. Hypotesen 
var att LSTM skulle prestera minst lika bra som feedforward och förhoppningsvis mycket 
bättre.  

För att svara på frågeställningen skapades två olika agenter, en med ett LSTM-nätverk och en 
med ett feedforward-nätverk. Experimenten utfördes på Stella emulatorn med hjälp av 
ramverket the Arcade Learning Environment (ALE). Hänsyn togs till Machado råd om 
inställningar för användning av ALE och hur agenter borde tränas och evalueras samtidigt. 
Agenterna utvecklades med hjälp av en genetisk algoritm. 

Resultaten visade att LSTM var minst lika bra som feedforward men båda metoderna blev 
slagna av Machados metoder. Toppoängen i varje spel jämfördes med Granfelts arbete som 
har varit en utgångspunkt för detta arbete.  

Nyckelord: AI, ANN, LSTM, Generellt spelande, Atari 2600 
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1 Introduktion 
Generellt spelande är ett begrepp som innebär att AI-agenter själva spelar olika spel utan 
någon tidigare kunskap om spelet. Det har länge forskats om metoder för generell intelligens 
och sådan forskning har bland annat mynnat ut i att testa inlärningstekniker på spel. Spel är 
dynamiska miljöer som kan vara väldigt komplicerade och lämpar sig utmärkt för evaluering 
av tekniker för generell intelligens. Forskningsartefakter som Deep Blue (Campbell, Hoane, 
och Hsu, 2002), AlphaGo Zero (Silver, 2017) spelar turordningsbaserade spel på hög nivå, 
vilket är imponerade men är inte i realtid. Dataspelskonsolen Atari 2600 har blivit en populär 
experimenteringsmiljö tack vare ramverket the Arcade Learning Environment (ALE) 
(Bellemare et al, 2013) och används för att spela realtidsspel på hög nivå. ALE är ett ramverk 
som låter utvecklare bygga agenter som kan lära sig spela på Atari 2600.  
 
Flera olika AI metoder har använts med bra resultat men komplexa spel har fortfarande inte 
bemästras. Hausknecht et al (2014) föreslår att ANN med minne skulle kunna klara av spel 
där det är lång tid mellan en agents handling och handlingens konsekvenser. Vanliga 
rekurrenta nätverk har korttidsminne men lider enligt Bianchi (2017) av att de kan glömma 
viktig information om händelser med långa tidsberoende. Granfelt (2017) testade ett Elman-
nätverk men lyckades inte prestera bättre än feedforward-nätverk. Granfelt föreslår att ett 
rekurrent nätverk med längre minne skulle kunna prestera bättre.  
 
I detta arbete används en variant av rekurrenta nätverk som kallas Long Short Term Memory 
(LSTM). LSTM har visat sig fungera bra till det komplexa spelet Dota 2 (Open AI, 2018). 
Artefakten för arbetet är att skapa och jämföra ett LSTM-nätverk med ett feedforward-
nätverk. Nätverken tränas av genetiska algoritmer. Input till nätverken är en nedskalad 
pixelrepresentation av skärmen. Färgläget på skärmen kommer vara SECAM som använder 8 
färger. Pixelrepresentation kommer konverteras till gråskala. Nätverkens output är agentens 
nästa handling i spelet. 
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2 Bakgrund 
Bakgrunden presenterar generellt spelande och hur det förhåller sig till Atari 2600. Detta följs 
upp av en mer teknisk beskrivning av de nätverk och algoritmer som används i detta arbete. 

2.1 Generellt spelande 
Generellt spelande grundar sig i artificiell generell intelligens som handlar om forskning och 
utveckling för generell AI som inte är begränsad till en mängd problem eller en domän. Den 
ska inte vara avgränsad till exempelvis bara bildigenkänning eller bara vägplanering. Viljan 
att skapa AI som är kapabel till att lösa många olika slags problem började tidigt förra seklet, 
men då forskare misslyckades med detta inriktades forskningen på att lösa specifika problem. 
(Wang och Goertzel, 2012) 
 
Generell intelligens är ett fält som har blivit mer populärt då maskininlärningsmetoder och 
kraftfull hårdvara har blivit mer tillgänglig. Målet är att utveckla agenter som kan lära sig 
utföra många olika handlingar samt lära sig dynamiken hos världen som agenten placeras i. 
Detta gjordes exempelvis för schack i Deep Blue (Campbell, Hoane, och Hsu, 2002) och för 
realtidsspel på Atari 2600 i Hausknecht et al (2013) genom att använda inlärningsmetoder 
som NEAT, HyperNEAT och CMA-ES. Att kunna slå världsmästare i schack är väldigt 
imponerande men inte tillräckligt för generell intelligens. Spel sägs ha många viktiga 
egenskaper som är passande att testa generell artificiell intelligens på. Den intelligens som 
strävas mot handlar om att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt, vilket innebär att 
turordningsbaserade spel, där spelaren har längre tid på sig att ta beslut, inte kan bevisa 
intelligensen hos en agent. Detta innebär att experiment på realtidsspel är en mer passande 
utmaning för att forska om generell intelligens. (Schaul, Togelius och Schmidhuber, 2011) 

2.2 Atari 2600 
Atari lanserade år 1977 spelkonsolen Atari 2600 (Montfort och Bogost, 2009). Spel i många 
olika genrer finns att hitta till konsolen. Den har en 1.19 Mhz CPU och kan med nytta emuleras 
mycket snabbare med dagens hårdvara. Konsolens skärmstorlek är 160 x 210 och har 3 olika 
färglägen från 8 till totalt 128 färger. 18 olika handlingar kan ges som input till konsolen. Det 
finns runt 500 officiella spel till konsolen och i detta arbete kommer fyra testas. 
 
Space Invaders (Taito, 1980) låter spelaren försvara jorden mot inkräktare från rymden. 
Spelaren måste undvika fiendens skott och skjuta ner dem innan de når marken. För varje 
fiende som spelarens skott träffar får spelare poäng. Skjuter spelaren ner det speciella skeppet 
som ibland kommer, får spelaren en poängbonus. Spelaren kan flytta sitt skepp i sidled och 
har 3 sköldar till sitt förfogande. Spelet utspelar sig alltid på en och samma skärm.  
 
Enduro (Activision, 1983) är ett racingspel. Spelaren har en dag på sig att passera så många 
bilar som möjligt samt undvika att kollidera med dem. Spelaren kan styra i sidled, accelerera 
och bromsa. Under spelets gång simuleras olika väderförhållanden vilket innebär att 
bakgrundsgrafiken ändras. Ju fler bilar spelaren lyckas ta sig förbi desto mer poäng får 
spelaren. Lyckas spelaren under dagen köra förbi tillräckligt många bilar får den fortsätta 
spela.  
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Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) är ett actionspel som kombinerar utforskning 
med pussel. Spelaren kontrollerar en karaktär som kan hoppa, klättra samt röra sig i sidled. 
Spelet består av 99 rum som innehåller fiender, poängobjekt, nycklar och dörrar. Inget rum 
är likadant som ett annat rum. Målet är att spelaren ska hitta sin väg till det sista rummet 
genom att hitta nycklar som låser upp dörrar och utan att förlora sina sex liv. Poäng erhålls 
genom att plocka upp nycklar, poängobjekt och öppna dörrar. 
 
I Seaquest (Activision, 1983) kontrollerar spelaren en ubåt som måste akta sig för andra ubåtar 
och havsmonster samt rädda drunknande människor. Spelaren måste samtidigt se till att syret 
inte tar slut genom att gå upp till ytan efter att ha räddat minst en person. Ubåten kan skjuta 
och röra i sidled samt höjdled. Spelaren får poäng när den förstör fiender och spelet är över 
när spelaren har förlorat sina tre liv.  

2.3 Atari och generellt spelande 
En plattform för generellt spelande är the Arcade Learning Environment (ALE) som skapades 
av Bellemare et al (2013). ALE är ett ramverk som använder Atari 2600 emulatorn Stella 
(1996). ALE tillhandahåller funktioner för att kunna utföra AI experiment. Exempelvis kan en 
pixelrepresentation av den nuvarande skärmen hämtas och den kan användas för att 
bestämma agentens nästa handling. Detta arbete kommer att förhålla sig främst till de resultat 
som presenterats för 60 vanliga spel av Machado et al (2018). Ett urval av dessa resultat visas 
i Tabell 1. 

I Machado jämförs Sarsa + Blob-PROST (SBP) med Deep Q-Network (DQN). DQN är ett 
neuralt nätverk som består av tre gömda convolutional lager och följs av ett fullt kopplat lager.  
SBP är inte ett neuralt nätverk utan är en blandning av Blob-PROST som beskrivs som en 
metod för att känna igen representationer av kännetecken, så kallade feature representation, 
och Sarsa som är förkortning för State-Action-Reward-State-Action. Både DQN och Sarsa 
utnyttjar vetenskap om så kallad Q-learning som handlar om att lära sig ta den bästa 
handlingen vid ett specifikt speltillstånd.  För DQN har bara fem försök gjorts då tiden per 
försök är mycket längre än för SBP och det var för författarna inte genomförbart att ha lika 
många försök som för SBP.  

Tabell 1 Urval av resultat från Machado et al (2018). Värdena är ett genomsnitt av poängen 
för de 100 sista episoderna under 24 försök med SBP och 5 försök med DQN. Ett försök 
innebär att ett spel spelas i 200 miljoner frames. En episod är en spelomgång i spelet. 

Spel SBP DQN 

Enduro 294 688 

Montezuma’s Revenge 

 

574 0 

Space Invaders 759 823 

Seaquest 1402 1485 
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Utöver resultaten som presenteras är syftet med artikeln att beskriva standarder för 
inställningar, poängsättning och bestämning av en episods längd med mera. Ett av detta 
arbetets mål är att följa dessa så noga som möjligt vilket beskrivs mer i metodbeskrivningen.  
 
Ett tidigare arbete som testat Elman-nätverk för generellt Atari spelande är Granfelt (2017). I 
det arbetet jämfördes ett Elman-nätverk med ett feedforward-nätverk. Författaren kom fram 
till att Elman-nätverket inte presterade bättre än ett feedforward-nätverk. 

2.4 Neurala nätverk 
I detta kapitel beskrivs olika typer av neurala nätverk och hur de kan tränas. 

2.4.1 Artificiella neurala nätverk 
Artificiella neurala nätverk (ANN) är en AI teknik som försöker simulera hur en hjärna löser 
problem. ANN använder artificiella neuroner som skickar signaler till varandra genom 
kopplingar. Kopplingarna har en vikt som multipliceras med signalen, vilket leder till att vissa 
kopplingar påverkar resultatet mer än andra. Inputen till neuronens beräkning är summan av 
alla viktade signaler. Beräkningens resultat blir neuronens output och skickas vidare på 
neuronens utgående kopplingar. (Khataee och Kasiri, 2011) 
 
Neuronerna i ett ANN grupperas i lager, som visas i Figur 1. Ett ANN har en input, en output 
och minst ett gömt lager däremellan. Input är det enda lagret som tar inputs från en 
utomstående källa. Output är lagret som nätverkets resultat hämtas ifrån. Signalerna går från 
input igenom de gömda lagren och går ut ur outputlagret.  
 
Om det inte finns några cykler i nätverket kallas nätverksstrukturen feedforward. Figur 1 
illustrerar en sådan struktur. Om alla neuroner i ett lager är kopplade till alla neuroner i nästa 
lager kallas nätverksstrukturen fullt kopplat feedforward, vilket är en vanlig struktur. 
(Khataee och Kasiri, 2011) 

 

Figur 1 Ett feedforward-nätverk. Cirklarna motsvarar neuroner och pilarna 
motsvarar kopplingar och neuronerna är i tre olika lager 
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Den viktigaste delen av nätverket är att en neuron kan aktiveras. Aktiveringen är ett mått på 
hur aktiverad en neuron är. För att beräkna aktiveringsgraden hos en neuron, används 
aktiveringsfunktioner. Aktiveringsfunktionerna ser till att en neurons output är ett 
normaliserat värde, ofta mellan noll och ett eller negativt ett och ett.  
 
Ett enkelt exempel på vad ett ANN kan göra är följande: Nätverket ska känna igen bilar, cyklar 
och båtar i bilder. Nätverket har en output-neuron för varje fordonstyp som den ska känna 
igen. Om bil-neuronen aktiveras innebär det att nätverket tror att det finns en bil i bilden. 
Detsamma gäller om de andra neuronerna aktiveras. 
 
Två vanliga aktiveringsfunktioner kommer användas i detta arbete och de är sigmoid och 
hyperbolisk tangent. (Khataee och Kasiri, 2011). Sigmoid ser till att värdet på signalen är 
mellan noll till ett, en grafisk visualisering av detta kan ses i Figur 2 och ekvationen i Ekvation 
1.  

𝜎𝜎 (𝑥𝑥) =
1

1 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥
 

Ekvation 1 Definition av sigmoid 

 

Figur 2 Sigmoid graf 

Hyperbolisk tangent (tanh) ser till att värdet på signalen är mellan ett och minus ett, en grafisk 
visualisering av detta kan ses i Figur 3 och ekvationen i Ekvation 2. 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ(𝑥𝑥) =
𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥

𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥
 

Ekvation 2 Definition av hyperbolisk tangent 
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Figur 3 Hyperbolisk tangent graf 

2.4.2 Recurrent neural networks 
En annan typ av neurala nätverk är rekurrenta neurala nätverk (RNN). RNN skiljer sig från 
ANN genom att den har minst en neuron som har en koppling som går bakåt i nätverket. En 
sådan cykel innebär att nätverket får ett slags korttidsminne. När en neurons aktiveringsvärde 
ska räknas ut, används inte bara dess input utan också dess tidigare beräknade 
aktiveringsvärde, vilket visas i Figur 4. En vanlig typ av RNN är Elman nätverk som uppfanns 
av Elman (1990). 

 

Figur 4 Ett rekurrent neuralt nätverk 

Bianchi et al (2017) nämner att korttidsminnet är bra för situationer där händelser har 
tidsberoenden. Detta innebär att nätverket kan komma ihåg vilka handlingar som leder till 
vilka utfall. Dock lider Elman-nätverk av det så kallade vanishing gradient problem 
(Hochreiter, 2001) som innebär att det är svårt för nätverket att komma ihåg information som 
har långa tidsberoende. Det är speciellt svårt när Elman-nätverk används i en realtidsmiljö 
som Atari 2600 där varje sekund har 60 tidsuppdateringar. 

2.4.3 Long Short Term Memory 
Long short term memory (LSTM) är en komplex typ av RNN som används för att lösa 
problemet som kallas vanishing gradient problem (Hochreiter, 2001). LSTM introducerades 
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först av Hochreiter och Schmidhuber (1997) och har utökats av Gers, Schmidhuber och 
Cummins (1999). En variant som presenteras av Jozefowicz, Zaremba och Sutskever (2015) 
används i detta arbete. Ytterligare en variant som inte tas upp i detta arbete har gjorts av Cho 
et al (2014). 
 
Ett LSTM-nätverk har inte bara cykler mellan neuroner utan sparar också undan information 
som vid varje uppdatering används och förändras. Detta ger den förmågan att komma ihåg 
mer än ett Elman-nätverk.  
 
Ett LSTM-nätverk har en input x, en output h, fyra gömda lager och ett “tillstånd” c. x är en 
lista av decimaltal som är lika stor som antalet inputs. Tillståndet c och outputen h är också 
listor av decimaltal och är lika stora som antalet outputs. Suffixet t benämner nuvarande 
tidsuppdatering. Tillståndet c och outputen h utgör nätverkets minne. 
  
Nätverket består av tre sigmoid och ett tanh lager. Det finns tre viktmatriser; W som appliceras 
på inputen, U som appliceras på outputen och b som agerar som en bias. Varje lager har egna 
instanser av W, U och b. Det första lagret kallas f för engelskans forget och har viktmatriserna 
𝑊𝑊𝑓𝑓, 𝑈𝑈𝑓𝑓  och 𝑏𝑏𝑓𝑓. Det finns tre andra lager: de två första heter i och j som tillsammans påverkar 
inputen och det sista heter o som påverkar outputen. Dessa tre lager har också sina egna W, 
U och b matriser.  

Varje lagers beräkning är en summa som består av två multiplikationer och en summering. 
Först multipliceras inputen 𝑥𝑥𝑡𝑡  med lagrets W matris. Föregående output ℎ𝑡𝑡−1 multipliceras 
med lagrets U matris. Lagrets bias adderas sedan till. Avslutningsvis appliceras antingen 
sigmoid-funktionen eller tanh-funktionen på summan. Exempel på hur detta görs för att 
räkna ut 𝑓𝑓𝑡𝑡 visas i Ekvation 3. 

 𝑓𝑓𝑡𝑡 = sigmoid(�𝑊𝑊𝑓𝑓 ∗ 𝑥𝑥𝑡𝑡� + �𝑈𝑈𝑓𝑓 ∗ ℎ𝑡𝑡−1� + 𝑏𝑏𝑓𝑓) 

Ekvation 3 Uträkningen av lager f, alltså det första steget. 

Hur de fyra lagren fungerar tillsammans förklaras övergripande i de nästkommande styckena 
och kan ses i Figur 5.  
 
Nätverkets beräkningar består av tre steg. I det första steget, Ekvation 3,  används lagret f som 
bestämmer hur mycket av det föregående tillståndet 𝑐𝑐𝑡𝑡−1 som ska glömmas av. Resultatet 𝑓𝑓𝑡𝑡 
från Ekvation 3 multipliceras med det föregående tillståndet 𝑐𝑐𝑡𝑡−1 och produkten bestämmer 
hur mycket av det föregående tillståndet som ska kommas ihåg. Är produkten nära ett kommer 
cellen ihåg mycket och är produkten nära noll glömmer den av mycket.  
 
I det andra steget, Ekvation 4-6, beräknas hur mycket av den nuvarande inputen 𝑥𝑥𝑡𝑡 som ska 
kommas ihåg av det nya tillståndet 𝑐𝑐𝑡𝑡 . Resultaten från lagren i och j multipliceras och 
produkten adderas sedan till produkten från det första steget. 
 
I det sista steget, alltså Ekvation 7-8, bestäms vad som ska bli den nya outputen ℎ𝑡𝑡 . Tanh 
tillämpas på den precis beräknade  𝑐𝑐𝑡𝑡 och multipliceras sedan med resultaten från det sista 
lagret o. Slutresultatet blir den nya outputen ℎ𝑡𝑡.  
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𝑖𝑖𝑡𝑡 = sigmoid((𝑊𝑊𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑥𝑡𝑡) + (𝑈𝑈𝑖𝑖 ∗ ℎ𝑡𝑡−1) + 𝑏𝑏𝑖𝑖) 

𝑗𝑗𝑡𝑡 = tanh(�𝑊𝑊𝑗𝑗 ∗ 𝑥𝑥𝑡𝑡� + �𝑈𝑈𝑗𝑗 ∗ ℎ𝑡𝑡−1�+ 𝑏𝑏𝑗𝑗) 

𝑐𝑐𝑡𝑡 = hadamard(𝑓𝑓𝑡𝑡, 𝑐𝑐𝑡𝑡−1) + hadamard(𝑖𝑖𝑡𝑡, 𝑗𝑗𝑡𝑡)) 

Ekvation 4-6 Det andra stegets beräkningar 

𝑜𝑜𝑡𝑡 = sigmoid((𝑊𝑊𝑜𝑜 ∗ 𝑥𝑥𝑡𝑡) + (𝑈𝑈𝑜𝑜 ∗ ℎ𝑡𝑡−1) + 𝑏𝑏𝑜𝑜) 

ℎ𝑡𝑡 = hadamard(𝑜𝑜𝑡𝑡, tanh (𝑐𝑐𝑡𝑡)) 

Ekvation 7-8 Beräkningar för det sista steget 

  

Figur 5 Ett LSTM-nätverk. X motsvarar multiplikation, + motsvarar addition. Pilar 
som går ihop innebär summering av matriserna som pilarna representerar. f, i, j och o är 

lager. De streckade linjerna innebär att resultatet återanvänds vid nästa iteration. Ritad av 
författarna och baserad på Olah (2015) 

Hadamard product är matrismultiplikation som tar två lika stora matriser som input och 
producerar en lika stor ny matris. Om m och n är index i matrisen, så multipliceras elementet 
på index m och n i den första matrisen med elementet på index m, n i den andra matrisen. 
Detta görs en gång för varje index. (Horn, 1992) 

2.4.4 Träning av nätverk 
Det finns en hel del olika metoder för att träna ett nätverk och de kan enligt Gollapudi 
(2016)  kategoriseras i fem olika grupper. Grupperna är belöningsbaserad, övervakad, semi-
övervakad, djup och oövervakad inlärning. I denna del kommer belöningsbaserad inlärning 
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beskrivas då det är den metod som kommer användas under arbetet. Belöningsbaserad 
inlärning används då liknande projekt som Hausknecht et al (2014) och Machado et al (2018) 
har använt sådan inlärning framgångsrikt. 
 
Belöningsbaserad inlärning fungerar genom att ge nätverket en belöning när något positivt 
inträffar som t.ex. att klara en bana i ett spel. Målet för sådan inlärning är att maximera 
belöningen för att få så hög belöningssumma som möjligt. (Gollapudi, 2016, s.22).  
 
Träning av nätverk innebär att vikterna på kopplingarna mellan lagren ändras. En vanlig 
metod för att träna ANN är back-propogation. Back-propogation fungerar genom att jämföra 
verklig output med önskad output. Metoden ändrar på kopplingarnas vikter så att  neuronerna  
nästa gång ger output som liknar den önskade outputen mer. I detta arbete finns det ingen 
önskvärd output på grund av att det inte kommer finnas någon kunskap om spelmiljön innan 
träning. 

2.5 Genetiska algoritmer 
Genetiska algoritmer är baserade på den naturliga evolutionsprocessen. Detta åstadkoms 
genom att ha en population med individer. Varje individ har ett antal gener som kan 
representeras på olika sätt som t.ex. heltal, decimaltal eller bokstäver. Dessa gener är en 
individs egenskaper. Individerna tävlar mot varandra i miljön och utvärderas med hjälp av en 
fitnessfunktion som bestämmer hur framgångsrik en individ är. De mest framgångsrika 
individerna från varje generation parar sig med varandra och skapar avkommor till nästa 
generation. Detta leder till att bra egenskaper förs vidare till nästa generation medan sämre 
egenskaper försvinner från populationen. (Reed, Marks. 1999) 
 
För att få fram varje ny generation sker fyra steg. Dessa steg är utvärdering, selektion, 
överkorsning och mutation. (Reed, Marks. 1999). Enda undantaget är för den första 
generationen då alla individers gener kommer slumpas fram eftersom det inte finns någon 
tidigare information om hur väl individerna har presterat. 

2.5.1 Utvärdering 
Utvärdering av individer är det första steget som sker när en ny generation tas fram. Först 
beräknas en individs fitness med fitnessfunktionen. Fitness är ett mått på hur bra en individ 
har presterat i en miljö och fitness brukar representeras som ett tal. Individerna vill ha så hög 
fitness som möjligt då det ger dem en större chans att överleva. Själva fitnessfunktionen 
implementeras beroende på vad som anses vara önskvärt för problemet. Exempelvis kommer 
en individ som nästan lyckades klara en bana få högre fitness än en individ som misslyckades 
direkt. (Reed, Marks. 1999) 

2.5.2 Selektion 
När varje individ har utvärderats inträffar selektion. Selektion bestämmer vilka individer som 
får vara med och skapa nästa generation. Detta utförs genom att välja några av individerna 
från den senaste utvärderade generationen som då ska vara med och skapa nästa generation. 
Det finns några olika metoder för att välja ut individer, bland annat turneringsselektion och 
trunkeringsselektion. 
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I turneringsselektion görs ett slumpat urval av individer från populationen och låter sedan den 
individ i urvalet som har högst fitness bli tillagd till den nya generationen. Detta upprepas tills 
tillräckligt många individer har valts för en ny population. Individen som har blivit utvald 
stannar kvar i den ursprungliga populationen och kan bli vald igen. Det finns en variant där 
slumptal genereras mellan noll och ett och om talet är mindre än ett godtyckligt värde väljs 
den bästa individen och annars väljs en svagare individ. Detta görs för att bevara mångfalden 
då det annars finns en risk att ett fåtal starka individer dominerar populationen. (Buckland, 
2002) 
 
En annan metod är trunkeringsselektion. Den fungerar genom att bara låta de individer med 
högst fitness bli tillagda till nästa generation. Om t.ex. 10 % av alla individer får överleva i en 
population av 100 individer kommer de 10 individerna med högst fitness vara med och skapa 
nästa generation. (Such et al, 2018) 
 
Elitism innebär att den bästa individen från varje generation får leva vidare till nästa generation 
för att säkerställa att den bästa lösningen inte försvinner från populationen. (Buckland, 2002) 

2.5.3 Överkorsning 
Överkorsning sker efter selektionen och använder de individer som valts ut under selektionen. 
Dessa individer kallas föräldrar och de kombinerar sina gener med varandra för att skapa en 
avkomma. Det finns flera olika överkorsningsmetoder. (Buckland, 2002) 
 
Den första metoden kallas single-point. Den beräknar, för varje föräldrapar, ett slumpmässigt 
tal mellan noll och antalet gener som föräldern har. Värdet bestämmer hur många av generna 
från en viss förälder som förs vidare till avkomman. Detta visas i Figur 6. 
 

 

Figur 6 Single-point. Alla gener till vänster om strecket kommer från förälder 1 
medan alla gener till höger om strecket kommer från förälder 2 

Two-point är lik single-point men den väljer ett till slumptal som bestämmer när gener ska 
slutas ta från ena föräldern. Detta visas i Figur 7. 
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Figur 7 Med two-point tas alla gener i mitten från förälder 2 medan dem utanför tas 
från förälder 1 

Multi-point väljer slumpmässigt en av generna från de två föräldrarna till avkomman och 
upprepar detta för varje gen. Detta visas i Figur 8. 

 

Figur 8 Multi-point slumpar vilken gen som kommer tas från föräldrarna 

2.5.4 Mutation 
Mutation är det sista steget. Mutation innebär att värdet av en viss mängd gener hos en individ 
slumpas för att försäkra mångfalden. Utan mutation finns en stor risk att alla individer 
kommer ha exakt samma gener, vilket då förhindrar lärandet. Mutationen sker genom att gå 
igenom alla gener hos en individ och med en låg chans byts värdet av genen ut mot ett annat 
värde. Chansen är låg då det finns en stor sannolikhet att bra lösningar annars kan försvinna. 
(Reed, Marks. 1999) 

2.5.5 Förenklad GA 
Förenklad GA är en variant av GA som inte använder överkorsning och utför sin mutation på 
ett annorlunda sätt. Förenklad GA använder sig av trunkeringsselektion som beskrivs i 2.5.2. 
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Trunkeringsselektion används baserat på Such et al (2018) arbete. Individer muteras genom 
att addera ett normalfördelat värde till varje gen. Detta åstadkommer att de nyskapade 
individerna sprider ut sig kring sina föräldrar och letar efter lösningar till problemet i sina 
föräldrars område. Detta medför att populationen följer efter de bästa individerna och letar 
efter lösningar i närområdet av de bästa individerna. Förenklad GA använder ingen 
överkorsning. ( Such et al, 2018) 

2.5.6 Traditionell GA 
Traditionell GA använder stegen 2.5.1 till 2.5.4 och till skillnad från förenklad GA används 
också överkorsning. Mutationen för traditionell GA fungerar genom att låta ett visst antal 
gener i en individ slumpa sina värden. Traditionell GA använder sig av trunkeringsselektion 
som beskrivs i 2.5.2 
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3 Problemformulering  
Detta arbete kommer evaluera hur väl ett LSTM-nätverk presterar jämfört med ett 
feedforward-nätverk för generellt Atari 2600 spelande. Prestandan definieras som poängen 
agenten får för ett visst spel. Nätverken kommer att tränas med hjälp av en genetisk algoritm. 
Nätverken kommer att testas på de fyra spelen Enduro (Activision, 1983), Seaquest 
(Activision, 1983), Space Invaders (Taito, 1980) samt Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 
1984). 
 
Enduro och Space Invaders är enligt Hausknecht et al (2014) enklare spel medan 
Montezuma’s Revenge är mer komplext. Seaquest ersätter det vanligare Pitfall! (Activision, 
1982) då arbeten som Machado et al (2018), Hausknecht et al (2014) och Granfelt (2017) inte 
lyckas få några poäng alls i det spelet. Montezuma’s Revenge är ungefär lika komplext som 
Pitfall! och de tidigare nämnda studierna har haft väldigt svårt att få poäng i båda spelen. 
Därför har vi valt att ersätta Pitfall! med det något enklare men fortfarande komplexa spelet 
Seaquest. De valda spelen kan i detta arbete sorteras i svårighetsgrad som följande: Space 
Invaders, Enduro, Seaquest och Montezuma’s Revenge. Svårighetsgrad definieras som hur 
svårt det är för en agent att få poäng i ett spel. 
 
LSTM-nätverk har ett långt korttidsminne och har egenskapen att koppla belöning eller straff 
till en handling. Ett feedforward-nätverk används som en baslinje då det är ett enkelt nätverk 
att implementera. Hausknecht et al (2014) använder feedforward-nätverk som lyckas prestera 
väl på flera spel men klarar inte spel som kräver utforskning och egenskapen att komma ihåg 
handlingar som ledde till belöningar. Exempel på spel som kräver detta är Montezuma’s 
Revenge och Pitfall!. Författarna drar slutsatsen att ett rekurrent neuralt nätverk kan vara 
lösningen på detta problem. Granfelt (2017) testade den enkla rekurrenta nätverkstrukturen 
Elman men lyckades inte påvisa att det skulle vara bättre än ett feedforward-nätverk. Detta 
arbete har som mål att undersöka om LSTM kan vara lösningen och prestera bättre än 
feedforward-nätverk för generellt Atari spelande. LSTM nätverk har också visat sig prestera 
bra på mer komplexa miljöer som Dota 2 (Open AI, 2018). 

3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara problemformuleringen har experiment utförts i ALE version 0.6 med två 
agenter. Den ena agenten använde ett LSTM-nätverk och den andra ett feedforward-nätverk. 
För att kunna evaluera nätverkens prestanda har detta arbetet följt Machados et al (2018) 
rekommendationer om hur experiment med ALE borde utföras. 
 
Agenterna har tränats i så många episoder som det fanns tid för och målet var att uppnå 
samma antal totalt spelade frames under träning som i Machado et al (2018). Resultaten i det 
arbetet presenterades genom att i en tabell visa poängen för en viss metod som har tränats i 
ett visst antal frames. Resultaten mättes efter en träning på 10, 50, 100, och 200 miljoner 
frames. För att resultaten i detta arbete skulle kunna jämföras med Machado et al (2018) så 
var det viktigt att agenterna tränades i minst så många frames. Det fanns dock en risk att 
datorerna inte var tillräckligt starka för att klara detta inom projektets tidsfrist. Toppoängen 
som erhölls jämfördes med Granfelts (2017) toppoäng men är inte de resultat som slutsatser 
har baserats på. Machado et al presenterar inte toppoäng. 
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En episod för en agent var en spelomgång, alltså att den slutar då spelet är över för spelaren. 
I vissa spel har spelaren liv och ett liv skulle kunna ses som en episod, men i flera spel så 
återställs inte spelets tillstånd när spelaren dör, utan spelaren får klara delmål över flera 
försök. Detta är en egenskap som utnyttjas i Machado et al (2018) och är något som är önskvärt 
då det efterliknar hur spelet spelas av en mänsklig spelare.  
 
Prestandan presenterades i en tabell för varje spel och inkluderade Machados et al (2018) 
poäng och poängen från detta arbete. Detta ger en överblick av agentens prestanda över dess 
inlärningsperiod. Tabellen visar ett genomsnitt av poängen som en agent har fått efter t.ex. 10 
miljoner frames för ett visst spel samt standardavvikelsen för genomsnittet.  
 
Machado et al (2018) tar upp många viktiga saker men tyvärr inte hur skärmbilden som 
används som input till nätverken borde förbehandlas. I detta arbete används en 
pixelrepresentation av skärmen som input. Denna representation har visat sig vara en bra 
metod i både Mnih et al (2015) samt Hausknecht et al (2014). Överlag finns det två saker som 
flera artiklar gör. Först är det enligt Mnih et al (2015) och Hausknecht viktigt att sänka antalet 
färger. Detta görs i Hausknecht arbete genom att låta skärmen representeras i SECAM läget, 
vilket innebär att 8 istället för 128 färger används. Sedan hämtas hela bilden från ALE:n med 
metoden getScreenRGB. Mnih hämtar istället en gråskalad version av samma skärm genom 
att kalla på getScreenGrayscale. I detta arbete kommer SECAM färgläget användas och 
skärmbilden kommer att hämtas med getScreenGrayscale. Mnih skalar sedan ned bilden till 
84 x 84 och Hausknecht till 21 x 16. Det verkar inte finnas en vedertagen optimal nedskalning 
och därför har det i detta arbete testats med att använda antingen tio eller fem. I Granfelt 
(2017) arbete används en nedskalning på tio. Nedskalningen görs genom att ta ett genomsnitt 
av pixlarnas ljusvärde i en area.  
 
Bellemare et al (2012) använder en metod de kallar BASS för ta bort bakgrunden av spelet för 
att visa de viktigaste objekten på skärmen. Detta baseras på tidigare tagna bilder av spelet 
vilket strider med generellt spelande då domänspecifik information redan är känd. Naddaf 
(2010) tar också upp att metoden bara fungerar bra om bakgrunden är statisk men om den är 
dynamisk som i t.ex. Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) skapar metoden stora 
problem, vilket är en anledning till att metoden inte används. 
 
Machado et al (2018) nämner hur frame skip används för att korta ner träningstiden. Detta 
görs enligt Mnih et al (2015) att agenten inte behöver ta ett beslut varje frame utan istället 
upprepar samma handling ett antal gånger. Vanliga värden för frame skip är fyra eller fem. 
Frame skip är ytterligare en parameter som det heller inte finns något vedertaget bästa värde 
men då fem används i Machado et al (2018) har detta arbete testat med fem och tio. 

3.2 Metoddiskussion 
Då syftet med detta arbete är att undersöka hur väl olika maskininlärningsmetoder presterar 
passar experiment som metod väldigt bra. Experiment är också den enda metoden som 
författarna av detta arbete har stött på under litteratursökningens gång. Andra vetenskapliga 
metoder som enkätundersökning hade kunnat passa om arbetet handlade om att undersöka 
spelarens uppfattning av AI-agenterna. Som Wohlin et al (2012) nämner är experiment bra i 
situationer där det finns en hypotes som ska undersökas. Hypotesen i detta arbete är att 
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LSTM-nätverk är minst lika användbar som ett feedforward-nätverk för generellt Atari 2600 
spelande och det har undersökts genom experimentering. 
 
ALE har en funktion för att hämta antalet möjliga handlingar en agent får göra i ett visst spel. 
Detta skulle leda till färre outputs för nätverket och innebära att nätverket lär sig snabbare. 
Detta används då tidiga tester visade att nätverken hade stora problem med att pröva sig fram 
till rätt handling, även om det strider mot generellt spelande. 
 
Frame skip är ett kraftfullt verktyg för att sänka träningstiden men det finns en risk med ett 
för högt värde att agenten t.ex. missar ett väldigt precist hopp i Montezuma’s Revenge 
(Parker Brothers, 1984). I detta arbete används ett värde på tio då det verkar säkert för att 
andra arbeten som Machado et al (2018) använder fem och Granfelt (2017) använder 15.  

För aggressiv nedskalning av skärmen kan leda till att vissa spelobjekt helt försvinner eller 
blir så små att de inte märks av, som  t.ex. inkräktarnas skott i Space Invaders (Taito, 1980). 
En fördel med att aggressivt skala ner är att antal inputs till nätverken drastiskt sänks, och 
utan det blir det ett ohållbart stort antal inputs som gör det opraktiskt att träna nätverken. 
Det finns en balans däremellan och det är en viktig del av detta arbete, för att agenterna ska 
prestera så bra som möjligt, att sträva efter den. 
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4 Genomförande  
Detta kapitel går först övergripande igenom hur hela programmet hänger ihop och sedan hur 
de olika delarna har implementerats och vad som inspirerat dem. Sedan beskrivs hur 
pilotstudien har genomförts och till sist presenteras resultaten för pilotstudien och diskussion 
förs om hur det har gått.  

4.1 Implementation 
I detta kapitel beskrivs implementationen av de olika delarna av arbetet. 

4.1.1 Programmets uppbyggnad 
Programmet börjar med att ta in argument som specificerar hur många individer som ska 
experimenteras med och vilken typ av nätverk som ska användas. Programmet skapar sedan 
en population med det antalet individer som gavs som argument. Varje individ har antingen 
ett feedforward- eller ett LSTM-nätverk. Vikterna för kopplingarna i båda nätverken initieras 
med slumpvärden. Ett matrisbibliotek som heter Eigen (2018) har använts för att hantera alla 
matrisberäkningarna som utförs i LSTM- och feedforward-implementationerna. 
För varje individ skapas en ALE vilket är en instans av ett spel som sedan kommer köras på 
trådar inom programmet. Förutom initialiseringensteget av en ALE så är ALE helt trådsäker 
vilket innebär att det är möjligt att köra flera individer som spelar samma spel samtidigt. 

Den andra delen, träningen, består av två tillstånd som upprepas i en loop. Det första 
tillståndet är att programmet kör igång alla individer på varsin tråd och väntar tills de har 
spelat färdigt. Individerna spelar tills spelet når game over tillståndet. Nästa tillstånd är att 
programmet antingen låter traditionell GA eller förenklad GA utveckla vikterna hos 
individerna. Loopen avslutas när individerna tillsammans har spelat 200 miljoner frames. Vid 
varje frameintervall, alltså vid 10, 50, 100 och 200 miljoner frames skrivs den högsta 
uppnådda poängen ut och medelvärdet av den senaste generationen skrivs också ut. Figur 9 
visar hur detta ser ut vid 10 miljoner spelade frames. 

 

Figur 9 Programmet rapporterar genomsnittliga poäng, högsta uppnådda 
poäng och tid efter att ha spelat 10 miljoner frames 
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4.1.2 Implementation av Feedforward-nätverk 
Feedforward är en enkel struktur som är väldokumenterad och således praktisk att 
implementera själv och därför har den gjorts från grunden i detta arbete.  
 
Feedforward-nätverket har en lista med neuronlager. Det första lagret i listan antas vara input 
och det sista output. Varje lager har en lista med neuroner och varje neuron är en sigmoid 
neuron, vilket innebär att den använder sigmoid-funktionen för att beräkna sin output. 
Vikterna för kopplingarna mellan lagren är sparade i en matris. En neurons input är en viktad 
summa som består av outputs från det tidigare lagret multiplicerat med respektive kopplings 
vikt. Det finns en neuron i input och en i det gömda lagret som är en så kallad bias-neuron. 
Denna neuron har alltid -1 som output. Hur implementationen räknar ut vad nätverkets 
output ska bli visas i Figur 10. 

 

Figur 10 Funktionen som beräknar feedforward-nätverkets output 

Det gömda lagrets storlek är en variabel som kan påverka både prestanda och inlärningstid 
för feedforward-nätverket. Inför pilotstudien testades det med 30 gömda neuroner och med 
100 gömda neuroner. Nätverket presterade marginellt bättre med 100 gömda neuroner än 
med 30 gömda neuroner, och då bra resultat överväger den lite längre tiden som träningen 
tog kommer 100 gömda neuroner användas. 

4.1.3 Implementation av LSTM-nätverk 
LSTM är en mer komplex struktur som har många varianter. Det första som gjordes var att 
försöka hitta ett bibliotek med en LSTM implementation så att koden som används redan är 
beprövad. Det visade sig svårt att hitta en som passade artefakten, vilket ledde till att LSTM-
nätverket implementerades från grunden. Med hjälp av populärvetenskapligt material som 
McAffrey (2018) och Olah (2015), och vetenskapligt material som Jozefowicz, Zaremba och 
Sutskever (2015) skapades en fungerande LSTM. Implementationen verifierades med det 
exempel som McAffrey har med i sin artikel om LSTM.  

LSTM består av 14 matriser. Låt m vara storleken på outputen och n vara storleken på inputen. 
Matriserna 𝑐𝑐𝑡𝑡 och ℎ𝑡𝑡 är m * 1 stora. Matriserna W, U, och b innehåller vikter och det finns fyra 
av varje, då varje steg i beräkningen behöver en egen. W är m * n stor, U är m * m stor och b 
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är m * 1 stor. Koden för att beräkna LSTM-nätverkets nya tillstånd 𝑐𝑐𝑡𝑡 och dess output ℎ𝑡𝑡 visas 
i Figur 11.  

 

Figur 11 Funktionen som beräknar LSTM-nätverkets output ℎ𝑡𝑡. Den uppdaterar 
också nätverkets tillstånd 𝑐𝑐𝑡𝑡 

Då LSTM har ett långt korttidsminne fanns det en hypotes om att LSTM skulle prestera bättre 
om den fick spela flera episoder, jämfört med feedforward agenten som alltid bara skulle spela 
en. Detta visade sig inte ha en positiv verkan på LSTM-nätverkets prestanda och det saktade 
ner träningen signifikant. Det testades med tio, fem och två episoder men till slut visade det 
sig att just en episod presterade bäst av de testade värdena.  

4.1.4 GA implementation 
Två olika implementationer av GA implementerades för pilotstudien. Från början var det 
tänkt att bara en version av GA skulle implementeras och den hade varit en traditionell 
implementering av GA som beskrivs av Buckland (2002) och kort sammanfattas i kapitel 
2.5.6. Dock hittades en artikel av Chopra (2019) som beskrev en enklare version av GA som 
Such et al (2018) använde och som beskrivs i kapitel 2.5.5. Denna variant av GA verkade vara 
intressant och i Suchs tester presterade den väldigt bra på flera Atarispel. Det bestämdes att 
den skulle testas mot traditionell GA. Denna variant kallas Deep GA av Such et al men namnet 
förenklad GA kommer användas i denna rapport då ordet ”deep” är förknippat med andra 
metoder inom AI som inte tas upp i detta arbete. Artikeln av Chopra är vad implementationen 
av förenklad GA bygger på.  

Ingen speciell utvärderingsfunktion har implementerats utan båda varianterna av GA 
använder den poäng som uppnås i spelen som sin fitness. Båda implementationerna använder 
också elitism. 

4.1.5 Designval för förenklad GA 
Förenklad GA har två parametrar. En av dem är mutation rate som bestämmer hur långt 
individerna sprids ut och det värdet är satt till 0,1. Detta värde har valts efter experimentering. 
Högre värden än 0,1 gjorde att resultatet blev väldigt oregelbundet vilket kan betyda att 
inlärningen gick för snabbt. Däremot innebar lägre värden att det tog längre tid att få bra 
resultat vilket saktade ner träningen.  
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Den andra parametern kallas selection size och används under selektionen. Den bestämmer 
hur många individer som tas vidare till nästa generation. Detta värde är satt till 0,15 vilket 
innebär att 15 % av individerna väljs ut. Detta värde har också tagits fram genom experiment 
även då knappt blev någon förändring på resultatet för värden mellan 0,1 till 0,5. 

4.1.6 Designval för traditionell GA 
Alla tre olika överkorsningsmetoder som beskrivs i 2.5.3 har testats i ett litet test där single-
point presterade betydligt sämre än multi-point och two-point. Det var ingen större skillnad 
mellan den högsta uppmätta poängen för de två sistnämnda metoderna. Däremot var den 
genomsnittliga poängen för alla individer i en generation betydligt högre för multi-point och 
därför kommer multi-point användas till traditionell GA. 

Traditionell GA har samma parametrar som förenklad GA. Selection size används på samma 
sätt men väljer ut hälften av populationen vid selektion. Mutation rate fungerar lite 
annorlunda då den bestämmer sannolikheten för att en gen ska muteras. Detta värde är satt 
till 0,01 efter Bucklands (2002) rekommendationer vilket gör att det är en hundradels chans 
att en gen muteras. Värdet är lågt för att det annars finns en stor risk att bra lösningar 
försvinner då deras egenskaper muteras bort. 

4.1.7 Val av GA 
Båda varianterna av GA har testas på Space Invaders (Taito, 1980) och som kan ses i Figur 12 
presterade förenklad GA betydligt bättre för LSTM och marginellt bättre för feedforward. Då 
förenklad GA ger högre genomsnittspoäng samt i genomsnitt också tar kortare tid, kommer 
förenklad GA användas i den fullständiga studien. 

 

Figur 12 Graf över den genomsnittliga prestandan för båda nätverken 
utvecklade med de två GA varianterna. fGA betyder förenklad GA och tGA betyder 

traditionell GA 
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4.2 Utvecklings och testmiljö 
I detta kapitel beskrivs optimeringar och olika aspekter av utvecklingsmiljön. 

4.2.1 Optimeringar av programmet 
En risk som tidigt upptäcktes i detta arbete var att inte hinna med att spela lika många frames 
som görs i Machado et al (2018). Tester inför pilotstudien visade att en fullständig träning på 
200 miljoner frames skulle ta ungefär 14 timmar på en dator med åtta kärnor. Med detta i 
åtanke så utforskades alternativ. Det som visade sig passa väl var Googles plattform med 
molntjänster (Google, 2008). På Google Cloud gick det att hyra en dator med 16 virtuella 
kärnor för att korta ner träningstiden till ungefär två timmar.  

En tidig optimering som gjordes var att köra varje agent på sin egen tråd. Detta gjorde att 
träningen blev mycket snabbare, speciellt på Googles plattform där ett högt antal kärnor kan 
användas. En annan viktig optimering var att kompilera C++ koden med flaggan -O3 som är 
kompileringsprogrammet gcc högsta optimeringsläge. Det gör att programkoden optimeras 
för exekveringstid men använder mer minne samt tar längre tid att kompilera. gcc har 
utvecklats av GNU Project (1987). Användandet av frame skip kan också ses som en 
optimering då de tunga beräkningarna för nätverken inte körs lika ofta. Utöver detta har inga 
större optimeringar utförts då det är agenternas spelande som tar längst tid och är därför den 
största flaskhalsen.  

4.2.2 Användandet av ALE 
I problemformuleringen nämns det att nedskalningen ska testas med ett värde på fem och tio. 
Med en nedskalningsfaktor av tio presterade feedforward och LSTM väldigt likt. Med en faktor 
av fem presterade LSTM märkbart bättre och det är därför fem som både pilotstudien och den 
mer fullständiga undersökningen använder. Att LSTM presterar så mycket bättre kan bero på 
att den annars inte märker skotten samt att den lär sig förstå att skotten är viktiga att undvika. 
I Figur 13 visas hur Space Invaders (Taito, 1980) ser ut efter skärmbilden från konsolen i 
SECAM färgläget har hämtats i gråskala med getGrayScale och sedan skalats ner med en 
faktor på fem. 
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Figur 13 Nätverkens input. Bilden är på Space Invaders (Taito, 1980) som är 

nedskalad med fem och gråskalad. 

I arbetet används den senaste versionen av ALE, alltså version 0.6 och färgläget SECAM 
används. Efter testning av olika värden på frame skip används ett värde på tio. Ursprungligen 
skulle frame skip vara fem men eftersom att träningen kortas ner och att ingen negativ 
konsekvens i spelet Space Invaders (Taito, 1980) observerats kommer tio användas. I 
Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) kan ett lägre frame skip vara bättre för att det 
finns många moment i spelet som kräver precision. 

Granfelt (2017)  var en bra utgångspunkt för både nedskalningsfaktor och färgläge.  

4.3 Pilotstudie 
Pilotstudien bestod av att träna LSTM- och feedforward-nätverk på spelet Space Invaders 
(Taito, 1980) som kan ses i Figur 14. Agenterna utvecklades av förenklad GA och evaluerades 
under träningen. De preliminära resultaten jämförs med Machado et al (2018) för att dra 
tidiga slutsatser om nätverkens prestanda och förmåga att besvara problemformuleringen. 
Nätverken har tränats fem gånger där varje omgång var totalt 200 miljoner spelade frames.  
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Figur 14 Space Invaders (Taito, 1980), spelet som används i pilotstudien 

Resultaten från pilotstudien kan ses i Tabell 2 och presenteras enligt Machados modell som 
visar hur prestandan förändras över träningen. Resultaten är genomsnitt från fem tester för 
varje nätverkstyp. LSTM-nätverket presterar betydligt bättre än feedforward-nätverket, något 
som visar en lovande potential för LSTM.  

Tabell 2 Genomsnittlig poäng från 5 försök för LSTM- och feedforward-nätverk. Nätverken 
utvecklades med förenklad GA 

             Frameintervall  

 

Nätverkstyp 

10 milj.  50 milj. 100 milj. 200 milj. 

LSTM 486,6 566,4 650,8 719 

Feedforward 269,8 257,6 271,8 290 
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Figur 15 Genomsnittlig poäng från fem försök tillsammans med genomsnitt från 
Machado. 

I Figur 15 kan det observeras att inlärningen för LSTM är stadig över tid, dock lär den sig 
betydligt mer under de första 100 miljoner frames än över den andra halvan av inlärningen. 
Detsamma kan sägas för SBP samt DQN. LSTM-nätverket är konkurrenskraftigt med 
Machados resultat men dessvärre presterar feedforward-nätverket mycket sämre. 
Feedforward-nätverkets inlärning är väldigt dålig och vad som kan ligga bakom det är inte 
uppenbart. 

Tabell 3  Högsta poäng i detta arbete för spelet Space Invaders 

Nätverkstyp Toppoäng 

LSTM 1375 

Feedforward 1025 

Granfelt-Elman 1220 

Granfelt-feedforward 1390 

 

Machado presenterar inte högsta uppnådda poäng så det går inte att jämföra med det arbetet 
däremot gör Granfelt (2017) det. Granfelt lyckades få ett högre toppoäng på 1390 med ett 
feedforward-nätverk, men detta arbetes rekurrenta nätverket LSTM slår författarens Elman-
nätverk som hade en toppoäng på 1220, vilket kan ses i Tabell 3. Nätverken tränas inte lika 
länge i Granfelt som i detta arbete vilket troligen ökar sannolikheten för nätverken i detta 
arbeten att uppnå högre poäng.  
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Tabell 4  Jämförelse mellan den genomsnittliga poängen för detta och Machados arbete. 
Värdena inom parantes är standardavvikelsen 

             Frameintervall  

 

Nätverkstyp 

10 milj.  50 milj. 100 milj. 200 milj. 

LSTM 486,6 (80,5) 566,4 (93,5) 650,8 (154) 719 (185,5) 

Feedforward 269,8 (11,7) 257,6 (30,9) 271,8 (40,6) 290 (37,3) 

SBP 466,2 (30,4) 579,1 (36,5) 656,7 (67,6) 759,4 (58,7) 

DQN 211,6 (14,8) 686,6 (37) 787,2 (173,3) 823,6 (335) 

 
I Tabell 4 går det observera att även om LSTM har ett genomsnitt som ökar med tiden så ökar 
också dess standardavvikelse. Resultaten för SBP visar att det är möjligt att ha mycket lägre 
standardavvikelse än vad LSTM har. Den höga standardavvikelsen innebär LSTM inte 
presterar konsekvent vilket är något som författarna av detta arbete vill förbättra inför den 
fullständiga studien. 
 
Resultaten från denna pilotstudie pekar på att metoderna i detta arbete kommer att kunna 
besvara problemformuleringen. I problemformuleringen finns det en teori om att LSTM-
nätverket ska kunna prestera minst lika bra som feedforward-nätverket och det visar denna 
de genomsnittliga poängen från denna pilotstudie. Space Invaders är ett enkelt spel och det är 
därför svårt att dra slutsatsen att LSTM är bättre för generellt Atari spelande än feedforward 
men potentialen hos LSTM är lovande. 

Efter att pilotstudien genomfördes upptäcktes en bugg med feedforward som förklarade de 
dåliga resultat för feedforward under pilotstudien jämfört med Granfelts (2017) arbete. Efter 
att buggen åtgärdats presterade feedforward betydligt bättre och det är en stor skillnad mellan 
resultaten för pilotstudien och utvärderingen.  
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5 Utvärdering 
Utvärderingen undersöker om LSTM-nätverk är ett konkurrenskraftigt alternativ för generellt 
spelande. Nätverket utvärderas tillsammans med ett feedforward-nätverk på de fyra spelen 
Space Invaders (Taito, 1980), Enduro (Activision, 1983), Montezuma’s Revenge (Parker 
Brothers, 1984) och Seaquest (Activision, 1983). Även om både genomsnittlig poäng över 
träning och toppoäng presenteras är det främst den förstnämnda som används för att dra 
slutaster. Först presenteras resultaten i 5.1 och de diskuteras för varje spel i 5.2 och 5.3. 

De bilder som visas i detta kapitel är inte i färgläget SECAM även om det är SECAM-färgläget 
som faktiskt används i programmet. 

5.1 Presentation av undersökning 
I denna del kommer specifika poäng för varje spel presenteras för både LSTM och 
feedforward. Resultaten presenteras med både genomsnittlig poäng över träningstiden och 
toppoäng enligt vad som beskrevs i kapitel 3.1. Resultaten jämförs med resultaten från 
Machado et al (2018) respektive Granfelt (2017). Nätverken tränas och utvärderas fem gånger 
per spel. 

5.1.1 Space Invaders 

 
Figur 16 Skärmbild av Space Invaders (Taito, 1980) 

I Space Invaders (Taito, 1980) som kan ses i Figur 16, får spelaren poäng genom att skjuta 
fiender. Antalet poäng beror på vilket lager fienden är i. Ju högre upp lagret är desto mer 
poäng erhålls. Det finns också ett specialskepp som ger 200 poäng om det skjuts ner. Spelaren 
dör om den blir träffad av ett skott från ett fiendeskepp eller om fienderna sjunker ner till 
spelaren. Spelaren har tre liv och om alla fiendeskepp skjuts ner börjar en ny runda. 

Den genomsnittliga prestandan för Space Invaders presenteras i Tabell 5 och i Figur 17. 
LSTM-nätverket slår SBP men inte DQN. LSTM-nätverket presterar i genomsnitt 15 % bättre 
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än feedforward-nätverket och LSTM är som bäst vid 200 miljoner frames där den presterar 
18 % bättre. 
 

Tabell 5 Genomsnittlig poäng för Space Invaders. Inom parantes står standardavvikelsen 

 LSTM Feedforward DQN SBP 

10 499,4 (113,3) 429,4 (83,4) 211,6 (14,8) 466,2 (30,4) 

50 646,4 (58,5) 564,2 (83,9) 686,6 (37,0) 579,1 (36,5) 

100 681 (75,7) 601,2 (104,9) 787,2 (173,3) 656,7 (67,6) 

200 764,6 (131,7) 646,6 (80) 823,6 (335,0) 759,4 (58,7) 

 

 
Figur 17 Grafisk representation av Tabell 5 

Toppoängen för Space Invaders i Tabell 6 visar att LSTM får högst poäng av alla och båda 
arbetens feedforward är jämna. 
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Tabell 6 Toppoängen för Space Invaders från detta arbete och Granfelt (2017) 

Lösning Toppoäng 

LSTM 2035 

Feedforward 1695 

Elman 1220 

Granfelt-Feedforward 1710 
 

 

Figur 18 Grafisk representation av Tabell 6 
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5.1.2 Enduro 

 
Figur 19 Skärmbild av Enduro (Activision, 1983) 

Enduro (Activision, 1983) som kan ses i Figur 19, är ett racingspel där spelaren tävlar mot 
andra bilar och målet är att passera så många motståndare som möjligt. När spelaren passerar 
en annan bil erhålls en poäng och blir spelaren passerad tappar den en poäng, dock kan 
poängen gå under noll. På första dagen i spelet måste spelaren passera minst 200 bilar och 
denna gräns ökar med varje dag i spelet. Tar dagen slut utan att spelaren har passerat 200 
bilar avslutas spelet, annars startas en ny dag och spelaren fortsätter. Lyckas spelaren 
överkomma den dagliga gränsen spelaren fortsätta en till dag i spelet.  

Tabell 7 Genomsnittlig poäng för Enduro.  Inom parantes står standardavvikelsen 

 LSTM Feedforward DQN SBP 

10 25,2 (3,9) 25,2 (6,2) 473,2 (22,3) 120,3 (49,8) 

50 30,8 (8,2) 32,2 (8,3) 578 (79,6) 241,3 (28,6) 

100 35 (11,7) 42 (12,1) 597,4 (153,1) 275,1 (13,0) 

200 39 (11) 45,8 (18,2) 688,2 (32,4) 294 (8,0) 
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Figur 20 Grafisk representation av Tabell 7 

I Tabell 7 och Figur 20 presenteras resultaten från spelet Enduro och det går att observera att 
poängen för LSTM och feedforward är jämn men feedforward får bättre poäng i de senare 
intervallen och för 200 miljoner frames får den 17 % högre poäng jämfört med LSTM. Båda 
nätverken blir slagna av båda av Machados metoder.  

Båda av Machados metoder spelar minst en dag, vilket leder till mycket högre genomsnitt än 
detta arbetes metoder.  

Tabell 8 Toppoäng för Enduro i detta arbete och Granfelts (2017) arbete 

Lösning Toppoäng 

LSTM 111 

Feedforward 126 

Elman 115 

Granfelt-Feedforward 116 
I Tabell 8 presenteras toppoäng från Enduro och det går att se att detta arbetes feedforward-
nätverk slår Granfelts feedforward-nätverk. Elman vinner över LSTM med 4 poäng. 
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Figur 21 Grafisk representation av Tabell 8 

5.1.3 Montezuma’s Revenge 

 
Figur 22 Skärmbild av Montezuma’s Revenge(Parker Brothers, 1984) 

I Montezuma’s Revenge (Parker Brothers 1984) som kan ses i Figur 22, finns ett antal rum 
spelaren kan utforska. Poäng erhålls på olika sätt t.ex. genom att ta nycklar och skatter. 
Spelaren har fem liv till sitt förfogande och klarar spelet om spelaren lyckas hitta nycklarna 
till dörrarna och ta sig igenom alla 99 rum. 

Inga av de två metoderna lyckades erhålla några poäng i Montezuma’s Revenge som kan ses i 
Tabell 9. Inga toppoäng presenteras då varken detta arbete eller Granfelt (2017) lyckades få 
någon poäng i spelet. 
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Tabell 9 Genomsnittlig poäng för Montezuma’s Revenge. Inom parantes står 
standardavvikelsen 

 LSTM Feedforward DQN SBP 

10 0 0 0,2 (0,4) 117,1 (175,3) 

50 0 0 0,2 (0,4) 520,8 (486,7) 

100 0 0 0,0 (0,0) 567,7 (588,9) 

200 0 0 0,0 (0,0) 574,2 (590,1) 

 

 

Figur 23  Grafisk representation av Tabell 9 
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5.1.4 Seaquest 

 
Figur 24 Skärmbild av Seaquest (Activision, 1983) 

I Seaquest (Activision, 1983) som kan ses i Figur 24, är spelaren en ubåt som ska rädda dykare 
samtidigt som spelaren skjuter havsmonster och fiende-ubåtar. 20 poäng erhålls för att skjuta 
ett havsmonster och 40 poäng för att skjuta ner en ubåt. Ett liv tappas genom att antingen bli 
träffad av ett fiendeskott från ubåtarna, bli påkörd av en fiende eller genom att få slut på syre. 
Syret går stadigt neråt under spelets gång och spelaren fyller på syret genom att rädda dykare. 
Spelaren har tre liv. 

Tabell 10 Genomsnittlig poäng för Seaquest. I parantes står standardavvikelsen 

 LSTM Feedforward DQN SBP 

10 332 (69,4) 316 (42,2) 311,5 (36,9) 788,2 (225,2) 

50 400,3(80,9) 420 (22,5) 1430,8 (162,3) 1201,6 (178,4) 

100 494 (79.6) 502,4 (33,1) 1573,4 (561,4) 1319,2 (356,5) 

200 541,8 (83,6) 529 (27) 1485,7 (740,8) 1402,9 (328,3) 

 



 33 

 
Figur 25 Grafisk representation av Tabell 10 

I Tabell 10 och Figur 25 presenteras den genomsnittliga poängen för Seaquest. Både LSTM 
och feedforward presterar jämnt men blir slagna av Machado et al (2018) metoder som tidigt 
går upp till över 1000 poäng. LSTM är i genomsnitt jämn med feedforward men ungefär 2.5% 
bättre vid 200 miljoner frames.  

Tabell 11 Toppoäng för Seaquest i detta arbete 

Lösning Toppoäng 

LSTM 940 

Feedforward 1220 
 
Toppoängen i Seaquest kan ses i Tabell 11 och feedforward slår LSTM med en poängskillnad 
på 280 vilket är värt ungefär nio fiender. Den högsta poängen för feedforward är dock en 
utstickare. Granfelt (2017) testade inte Seaquest vilket innebär att toppoängen inte kan 
jämföras.  

5.2 Analys 
I detta kapitel kommer en mer genomgående analys av varje spels resultat genomföras och 
dess beteende diskuteras 

5.2.1 Space Invaders 
Som tidigare nämnt presterar både LSTM och feedforward bättre i utvärderingen än vad de 
gjorde under pilotstudien i att spela Space Invaders (Taito, 1980). För feedforward är 
anledningen till de bättre resultaten åtgärden av den tidigare nämnda buggen. Dock har inga 
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ändringar till varken LSTM-nätverket eller GA utförts mellan pilotstudien och utvärderingen. 
Anledningen till de bättre poängen för LSTM är då troligtvis slumpen. Detta stärks av 
resultatet i Tabell 4 där standardavvikelsen är hög för LSTM vilket gör att dess medelpoäng 
per intervall varierar mycket mellan de fem försöken. 

LSTM-agentens beteende är väldigt enkelt. Ofta står den helt still och skjuter. Ibland rör den 
på sig lite för att sedan stå still igen och börja skjuta igen. Den visar inte upp några försök på 
att undvika fiendeskott och den verkar inte heller försöka träffa specifika fiender. Det enda 
möjliga avancerade beteendet är att den ibland ställer sig under en av sköldarna och skjuter 
sönder en liten del av skölden. Detta gör att den kan skjuta igenom den delen av skyddet som 
är sönder medan resten av skyddet täcker agenten. Däremot är det tveksamt om det är en 
taktik eller inte då den ibland bara ställer sig i det öppna och börjar skjuta.  

Feedforward-agenten är väldigt lik LSTM-agenten. En skillnad mellan de två är att LSTM-
agenten lyckas konsekvent skjuta ner bonusskeppen vilket ger extra poäng medan feedforward 
väldigt sällan träffar. Vad detta bero på är oklart men det kan vara att LSTMs minne gör att 
nätverket kommer ihåg att den ska skjuta ner bonusskeppen. En annan skillnad är att 
feedforward-agenten oftast ställer sig i ett av hörnen jämfört med LSTM-agenten som oftast 
ställer sig närmare mitten. Detta gör att LSTM-agenten oftare hamnar under skydd vilket gör 
att den oftast lever längre. 

Det är möjligt att frame skip är för hög och att nätverket inte lyckas lära sig att den ska undvika 
skotten för att den inte ser dem. Fortsättningsvis har en undersökning gjorts och det har 
observerats att det tar ungefär 60 uppdateringar för ett skott från en fiende i första lagret att 
komma fram till spelaren. Detta innebär att agenten har ungefär sex uppdateringar på sig att 
reagera, vilket kan vara för lite tid för agenten.  

5.2.2 Enduro 
LSTM och feedforward presterar liknande på Enduro (Activision, 1983) för de första två 
intervallen dock presterar feedforward bättre för både 100 och 200 miljoner frames vilket kan 
tyda på att minnet hos LSTM inte hjälper till. Enduros varierande bakgrunder kan vara en 
faktor som ställer till det för både LSTM och feedforward då båda agenterna saktar ner vid 
vissa bakgrunder. 

Standardavvikelsen för feedforward är lite högre än den för LSTM vilket delvis är på grund av 
att ett av försöken fick nästan dubbelt så hög poäng jämfört med 3 andra försök vid 200 
miljoner. Utan det försöket är LSTM och feedforward jämna.  

Ingen av agenterna visar upp något intressant beteende utan kör bara rakt fram och kraschar 
in i andra bilar. De verkar heller inte försöka undvika andra bilar och den verkar inte svänga 
speciellt mycket. Det enda intressanta beteendet är det tidigare nämnda beteendet att båda 
agenterna kör olika fort beroende på vilken bakgrund som används i spelet, t.ex. saktar den 
ner vid snö och natt.  

5.2.3 Montezuma’s Revenge 
Poängen för Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) är inte överraskande. Som i 
Granfelt (2017) och för DQN i Machado et al (2018) får heller inte detta arbete någon poäng i 
spelet. SBP metoden lyckas på något sätt uppmana agenten till mer utforskning, något som är 
svårt för många tekniker eftersom att agenten måste ta många steg för att ens få de första 
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poängen som går att få. I detta fall hjälper fitnessfunktionen heller inte till då den bara tar 
hänsyn till poäng och det spelar ingen roll hur nära agenterna kommer till att faktiskt få poäng 
och utvecklingen av nätverken blir egentligen bara slumpen. Machado diskuterar inte hur de 
fick så hög poäng i Montezuma’s Revenge och SBP använder samma fitnessfunktion som i 
detta arbete så det är något annat än fitnessfunktionen som får SBP att lyckas. 

Inget intressant beteende för Montezuma’s Revenge har observerats. 

5.2.4 Seaquest 
Likt Enduro (Activision, 1983) går det med resultaten i åtanke att spekulera om att LSTM-
nätverkets minne inte ger den en fördel i Seaquest (Activision, 1983), även om bakgrunden i 
Seaquest inte ändras. I Seaquest måste spelaren skjuta fiender och både akta sig för fienderna 
och deras skott samt fylla på sitt syre, vilket blir fler saker att ta hänsyn till än i Enduro och på 
grund av det går det att spekulera om att Seaquest kräver en mer komplicerad metod som 
LSTM, men feedforward klarar sig ändå väldigt bra.  

Beteendet för LSTM-agenten i Seaquest är att den går direkt till botten av banan. Sen stannar 
den där och skjuter så ofta den kan men det ser inte ut som den siktar på någon specifik fiende. 
Den byter ofta riktning vilket gör att den kan döda fiender på både den högra och den vänstra 
sidan innan de åker in i agenten. Den lyckas dock aldrig rädda dykarna vilket leder till att 
agenten dör av syrebrist. Ibland händer det också att havsmonstren kommer fram till agenten 
då de åker upp och ner vilket gör att agenten missar. Agenten verkar inte bry sig om fienderna 
utan gör samma beteende oavsett var fienderna är. 

Beteendet för feedforward är nästan identiskt. Den enda synbara skillnaden är att feedforward 
ibland går uppåt i några frames och går sen direkt ner till botten igen. De två agenterna visar 
inte upp några försök att rädda dykarna och verkar inte heller försöka att undvika fienderna. 

5.2.5 Övrigt 
Värt att notera är att både LSTM och feedforward alltid får bättre poäng för varje intervall. 
Detta visar att den verkar lära sig något nytt mellan varje intervall. Det är dock osannolikt att 
denna trend skulle fortsätta då agenterna verkar fastna i ett lokalt optima. DQN har också ett 
intressant beteende där nätverket oftast får ganska dålig poäng vid 10 miljoner frames för att 
sedan få väldigt bra poäng vid 50 miljoner frames jämfört med de andra metoderna.  

5.3 Slutsatser 
Detta arbetes mål är att jämföra prestandan mellan en enklare struktur som feedforward med 
en mer avancerad teknik som LSTM för generellt Atari 2600 spelande. De genomsnittliga 
poängen för de fyra spelen som presenteras i 5.1 visar på att LSTM i genomsnitt presterar 
ungefär lika bra som feedforward. En viktig hypotes för LSTM-nätverkets prestanda var att 
den skulle vara minst lika bra som feedforward-nätverket, vilket den i detta arbete är. Detta 
kan ses som en början för att undersöka om LSTM-nätverk faktiskt är bättre än feedforward 
på att spela Atari spel eller inte. 

För Space Invaders verkar det vara önskvärt att ett nätverk har långt korttidsminne då LSTM 
presterar märkbart bättre än feedforward. För Enduro verkar det dock inte vara så, då 
feedforward presterar jämnt med LSTM. Detta är inte förvånande då Mnih (2013) anser att 
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Space Invaders kräver planering, något som det långa korttidsminnet hos LSTM 
tillhandahåller, och att Enduro inte kräver planering. 

Fortsättningsvis anser Mnih att Seaquest kräver planering och att det är viktigt att agenten lär 
sig både skjuta men också fylla på syre. Resultaten för Seaquest motsäger dock detta då båda 
nätverken presterar lika. Varken LSTM eller feedforward lär sig att fylla på sitt syre, vilket är 
en stor del av planeringen som Mnih påstår behövs. 

I Montezuma’s Revenge erhöll ingen av agenterna någon poäng under något av testerna. Det 
verkar alltså som att varken LSTM eller feedforward inte är tillräckliga för att kunna få poäng 
i Montezuma’s Revenge och ger lite mer stöd åt Hausknecht et al (2014) spekulationer om att 
det spelet kräver ett sätt att belöna utforskning för att få poäng i spelet.  

Något intressant från tabellerna i 5.1 att standardavvikelsen för LSTM är högre än för 
feedforward. Detta innebär att LSTMs resultat är mer ojämnt än vad feedforward är och att 
LSTM går upp och ner mycket i sina poäng mellan de olika försöken medan feedforward verkar 
få liknande poäng varje försök. Det kan då påstås att feedforward är mer stabil än vad LSTM 
är. Denna labilitet kan bero på LSTM-nätverkets minne som har en risk att påverka negativt 
vid ett visst stadie under spelets gång och att vid andra tillfällen verka positivt.  

Arbetets resultat pekar på att ett nätverk med långt korttidsminne under dessa 
omständigheter presterar ungefär lika bra som ett minneslöst nätverk som feedforward. Detta 
stöds ytterligare av Granfelts (2017) resultat som heller inte lyckades vissa att minnet hos 
Elman-nätverket är bättre än feedforward. Dock måste LSTM-nätverkets komplexitet tas i 
hänsyn och utan någon större skillnad mellan nätverken är det inte önskvärt att välja att 
använda LSTM över feedforward. 

Avslutningsvis tyder resultaten på att varken LSTM eller feedforward är de bästa lösningarna 
att använda för att få så höga poäng som möjligt för generellt spelade på Atari 2600. Machado 
et al (2018) metoder är bättre i sju av åtta fall.  Det finns dock en risk att den verkliga 
potentialen hos nätverken inte uppnås i detta arbete på grund av den utvecklingsmetod som 
används. 
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6 Avslutande diskussion 
Denna del börjar med en sammanfattning av rapporten vilket följs av en diskussion om arbetet 
och avslutas med förslag för framtida arbeten. 

6.1 Sammanfattning 
I detta arbete jämfördes prestandan hos LSTM-nätverk med ett feedforward-nätverk för 
generellt Atari 2600 spelande. Prestandan definierades som poängen agenten får för ett visst 
spel. Hypotesen var att LSTM skulle prestera minst lika bra som feedforward och 
förhoppningsvis mycket bättre. LSTM valdes då det rekommenderades av Granfelt (2017) att 
testa ett nätverk med mer minne än Elman-nätverk som Granfelt testade. Granfelt lyckades 
inte visa att Elman var någon förbättring över ett feedforward-nätverk. 

För att svara på frågeställningen skapades två olika agenter, en med ett LSTM-nätverk och en 
med ett feedforward-nätverk. Agenterna utvecklades med hjälp av en genetisk algoritm. 
Experimenten utfördes på Stella emulatorn med hjälp av ramverket the Arcade Learning 
Environment. Hänsyn togs till Machado et al (2018) råd om inställningar för användning av 
ALE och hur agenter borde tränas och evalueras samtidigt.  Ett exempel på råd av inställningar 
är vilket värde frame skip borde ha, som används för att korta ner träningstiden. ALE 
tillhandahåller funktioner för att hämta spelets pixlar från skärmen i olika färglägen, varav ett 
är i gråskala. Skärmen skalades ner och gavs som input till nätverken. Nätverkens output 
bestämde vilken handling som agenten skulle ta och i detta arbete användes bara de 
handlingar som är giltiga för det valda spelet. 

Fyra olika spel testades i utvärderingen. I Space Invaders presterade LSTM bättre än 
feedforward medan i Seaquest är resultaten jämnare och i Enduro presterade feedforward lite 
bättre än LSTM. I Montezuma’s Revenge misslyckades båda nätverken att få någon poäng. 
Resultaten visade att LSTM är minst lika bra som feedforward. Resultaten jämfördes med 
Machado et al (2018) och med Granfelt (2017). Machados tekniker fick i sju av åtta fall högre 
poäng än detta arbetes metoder. Däremot var det jämnare resultat mot Granfelt för spelen 
Space Invaders och Enduro. 

6.2 Diskussion 
Resultaten i utvärderingskapitlet visar inte att LSTM-nätverk är bättre på att spela Atari spel 
än vad ett feedforward-nätverk är. Varje nätverk har bara testats fem gånger per spel och bara 
fyra av ca 500 tillgängliga spel har testats och därför går det inte att dra några konkreta 
slutsatser om LSTM inte är bättre än feedforward. Resultaten för varje spel är också alltför 
utspridda och det krävs fler försök per spel för att med säkerhet komma fram till att en nätverk 
är bättre än en annan för ett specifikt spel. Fler försök gjordes inte på grund av både tidsbrist 
och brist på tillgång till kraftfull hårdvara. 

Både detta arbete och Granfelts arbete lyckades inte visa att det finns en fördel med nätverk 
som har korttidsminne över minneslösa nätverk som feedforward. Därför kan det vara värt att 
gå vidare och testa de metoder som Machado använder, alltså DQN eller SBP. Dock anser 
författarna att LSTM inte har utvärderats till fullo, delvis på grund av författarnas oerfarenhet 
inom ämnet men också på grund av andra aspekter som exempelvis vilket värde som väljs för 
frame skip. 
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En aspekt av maskininlärning som inte är i fokus i detta arbete är träningstiden för de olika 
nätverken. Träningstiden för LSTM är i genomsnitt 6% kortare än för det feedforward-nätverk 
som användes i utvärderingen som är konfigurerad med ett gömt lager som är 70 neuroner 
stort. Det vore intressant att kunna jämföra dessa tidsmått med Granfelt eller Machado, men 
ingen av dem presenterar några tidsmått. Tidsmått för de olika spelen finns i Appendix A.  

Även då det finns en viss tidsskillnad är det inte tillräckligt för att argumentera för att LSTM 
är snabbare än feedforward för att tidsskillnaden inte är trovärdig då nätverken inte heller har 
någon bestämd optimeringsgrad. Träningstiden beror också på hur nätverken är 
konfigurerade. 

Ytterligare en aspekt av maskininlärning som heller inte tas upp är antalet generationer, alltså 
antalet gånger som agenterna utvecklas. I Granfelts arbete utvecklades agenterna i 150 
generationer vilket innebär att de hade 150 generationer på sig att få en toppoäng. I detta 
arbete har agenterna spelat 200 miljoner frames och hur många generationer som har 
utvecklats beror då på spelet. Tyvärr har ingen data över hur många generationer som 
agenterna i detta arbete har spelat sparats ner men det har varit minst 150 generationer för 
varje spel. Detta gör jämförelserna mellan toppoängen i kapitel 4.3 och 5.1 något problematisk 
då agenterna inte har spelat lika länge och agenterna i detta arbete har haft längre tid på sig 
att få bra poäng. 

Det har nämnts tidigare i rapporten att både LSTM och feedforward förbättrar sin poäng 
mellan de olika intervallen. Det går att spekulera att denna trend skulle fortsätta om nätverken 
skulle tränas till exempelvis en miljard frames. Dock tror författarna att agenterna fastnar i ett 
lokalt optima som förenklad GA inte lyckas ta agenterna ur och att agenternas poäng kommer 
börja plana ut efter 200 miljoner frames.  

Detta arbete har inte haft tid att utförligt evaluera olika parametrar för ALE som t.ex. frame 
skip och nedskalningsfaktor och deras påverkan på resultatet. Även då många olika värden 
har testats under arbetets gång har inga omfattande tester på olika spel med olika värden 
genomförts. De värden som har använts i detta arbete är troligtvis inte optimala och vilka 
värden som är optimala beror troligtvis också på spelet. En viktig aspekt av att välja värden 
för frame skip och nedskalningsfaktor är hur de påverkar träningstiden och hur de påverkar 
nätverken. Som tidigare diskuterat kan fel värden för frame skip ha negativa konsekvenser på 
agenternas beteende då de kan missa viktiga händelser som inträffar under de skippade 
framsen. Som redovisat i 5.2.1 har agenten bara sex uppdateringar på sig att reagera på 
fiendens skott i Space Invaders och vad detta leder till är svårt att säga. Det finns dock tid för 
agenten att reagera och varför den inte lär sig göra detta är okänt. Liknande situationer finns 
i andra spel, som att i Enduro har agenten bara några uppdateringar på sig att känna igen och 
undvika bilar, och att den i Seaquest ska hinna känna igen och skjuta fienderna i tid. Med en 
lägre frame skip får agenten många fler uppdateringar på sig att ta rätt beslut men 
träningstiden blir längre. Ett kort experiment utan frame skip genomfördes på slutet av 
arbetet och det visade att LSTM fick lite bättre resultat. Det krävs dock fortfarande mer 
testning på grund av att poängen ändå var inom standardavvikelsen för Space Invaders 
poängen och att det kan ha berott på slumpen.  

Ett problem som har uppstått med poängrapportering är att det vore intressant att se hur 
agenterna presterar precis i början av sin utveckling och detta visar inte den metod som 
använts. Till exempel vore det bra att veta hur det går för agenterna vid första generationen 
för att se hur bra de helt slumpade vikterna är. Ytterligare ett problem är att det är svårt att 
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jämföra prestandan hos metoderna mellan spelen, något som Granfelt (2017) löser genom att 
normalisera poängen.  

Detta arbete berör forskning kring LSTM, som inte bara appliceras på spel, utan också 
används för att förutsäga vädret (Salman et al, 2018), bildklassificering (Real et al, 2017) men 
också mer generellt om hur människor fattar beslut. Därför kan detta arbete ses som ett bidrag 
i att testa LSTM-nätverkets potential i andra sammanhang än de som är listade ovan. Arbetet 
bidrar också med att utveckla hur AI tekniker kan testas med hjälp av ALE och att Machado 
et al (2018) standarder testas.  

Generellt spelande skulle kunna användas för att vara ett testningsverktyg för spelutvecklare. 
En spelutvecklare skulle då kunna få reda på buggar och designproblem i ett tidigare skede än 
i nuläget där stora bolag förlitar sig på mänskliga QA testare. 

En etisk aspekt inom AI är hur självutvecklande AI som kan ta beslut som påverkar 
människors vardag ska hanteras. Det finns en oro att det inte går att kontrollera sådan AI och 
att den skulle kunna påverka människor negativt. Grodzinsky, Miller och Wolf (2008) anser 
att även om AI har själv lärt sig och utvecklat sig själv så ligger det moraliska ansvaret 
fortfarande på den ursprungliga utvecklare och därför är det oetiskt att inte ta hänsyn till vilka 
negativa konsekvenser en AI kan ha på mänskligheten. Ytterligare en aspekt att tänka på är 
hur en självlärande AI som utvecklas för att bli mer mänsklig borde behandlas och om en 
sådan AI borde ha rättigheter som människor har. 

6.3 Framtida arbete 
En utökning av detta arbete skulle kunna vara att nätverken testas på fler spel. Detta krävs för 
att en mer säker slutsats om LSTM presterar bättre på generellt Atari-spelande än feedforward 
ska kunna ges. Det rekommenderas att fler av spelen i Machado et al (2018) arbete testas. En 
till idé är att bara en metod testas mot de resultaten i detta arbete och mot Machados, och på 
så sätt fokusera arbetet och få mer tid för att testa metoden på fler spel och genomföra fler 
försök per spel. 

Ytterligare en utökning är att fler frame-intervall läggs till så att förändringen av prestandan 
hos nätverken under träningen blir tydligare, exempelvis att poängen observeras varje tio 
miljoner frames. Detta är något författarna har saknat i detta arbete och det skulle fortfarande 
vara möjligt att jämföra med Machado et al (2018) resultat. 

I ett framtida arbete vore det bra om fokus inte bara låg på vilket neuralt nätverk som är bättre 
än något annat, utan att lika stort fokus läggs på att använda en utvecklingsmetod som 
uppmanar till mer utforskande än de som beskrivs i 2.5. Ett exempel på sådan 
utvecklingsmetod som verkar intressant men väldigt komplex är covariance matrix adaption 
evolution strategy (CMA-ES) som beskrivs av Suttorp (2009). CMA-ES liknar den förenklade 
GA som har använts i detta arbete. Den stora skillnaden mellan de två är att CMA-ES räknar 
ut hur stort det normalfördelade värdet ska vara för varje ny generation medan värdet i detta 
arbete har varit konstant. Detta gör att agenterna sprider ut sig över en större yta och det 
skapas fler variationer av beteenden som förhoppningsvis leder till att lokala optima undviks.  

Ytterligare en idé är att undersöka hur skickligheter kan överföras mellan spel och att vissa 
delar av agenten sparas mellan träningar. I detta arbete börjar agenten alltid från noll och för 
att agenten ska kunna spela ett nytt spel, så måste den genomgå en lång träning. Om 



 40 

skickligheter kan överföras från Space Invaders (Activision, 1983), t.ex. att agenten ska skjuta 
och undvika skott, vore det också nyttigt att kunna det i Seaquest (Taito, 1980). Då får agenten 
fokusera mer tid på sig att lära sig beteendet för att fylla på syre i Seaquest.  

Framtida arbeten kan också titta på konsolerna i generationen efter Atari 2600 som Nintendo 
Entertainment System och Sega Master System. För varje konsolgeneration får spelen fler 
mekaniker och nya utmaningar uppstår för generellt spelande. Dessvärre finns det för 
nuvarande inget ramverk som ALE för dessa andra konsoler. 
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Appendix A -  Övrig data 
 

Rubrik Värde 
Frame skip 10 
Nedskalningsfaktor 5 

Antal gömda lager i FF 1 

Storlek på gömda lagret under utvärderingens 70 
Populationsstorlek 100 

FF tid för Seaquest 8259 
LSTM tid för Seaquest 7872 

FF tid för Enduro 9355,4 
LSTM tid för Enduro 8752,2 

FF tid för Space Invaders 9548,4 

LSTM tid för Space Invaders 8742,4 
*FF = feedforward 

Tiden i tabellen är genomsnittlig från fem försök. Försöken har genomförts på en ”compute 
engine instance” med typen ”high cpu” med 16 virtuella kärnor på Google Clouds platform.
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