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Sammanfattning 
En dynamisk svårighetsgrad syftar till att anpassa ett spels svårighetsgrad efter hur 

spelaren presterar. Ett sätt att göra detta går ut på att en genetisk algoritm gör 

fienderna lagom svåra för spelaren, genom att göra fienderna gradvis svårare till 

spelet anses vara utmanande för spelaren. För att se till att detta inte går långsamt 

föreslog ett tidigare arbete två tekniker, där den ena gick ut på att ha information i 

förväg, och den ena fokuserade på en välskapt algoritm. För att undersöka vilken 

teknik som presterade bäst för att hantera fiender vars svårighetsgrad styrs av 

variablerna hälsa, snabbhet och skada skapades ett enkelt spel i 2D där spelaren 

kontinuerligt försvarade sig mot fiender. Resultaten visar att tekniken med 

information i förväg presterar bäst, men att den inte bör vara det enda som 

bestämmer svårighetsgraden. Framtida arbeten kan undersöka hur tekniken kan 

kontrolleras för att bli pålitlig. 

Nyckelord: dynamisk svårighetsgrad, evolution, artificiell intelligens, 

fiendevariabler



Innehållsförteckning 

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

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

2.1 Svårighetsgrad .......................................................................................................... 2 

2.1.1 Att hålla spelet intressant ........................................................................................ 3 

2.1.2 Vad bestäms av svårighetsgraden? ........................................................................ 3 

2.1.3 Statisk svårighetsgrad ............................................................................................. 4 

2.1.4 Dynamisk svårighetsgrad ........................................................................................ 4 

2.2 Tekniker för dynamisk svårighetsgrad.................................................................... 5 

2.2.1 Förändra spelarens resurser ................................................................................... 5 

2.2.2 Påverka fiendernas beteende .................................................................................. 6 

2.3 Artificiell intelligens .................................................................................................. 7 

2.3.1 Genetiska algoritmer ............................................................................................... 7 

2.3.2 Selektion ................................................................................................................. 9 

2.4 Evolution för dynamisk svårighetsgrad .................................................................10 

2.4.1 Tekniker för att snabba upp evolutionen .................................................................10 

3 Problemformulering ..................................................................................... 12 

3.1 Metodbeskrivning ....................................................................................................13 

3.1.1 Utvärdering ............................................................................................................13 

3.1.2 Undersökningen .....................................................................................................15 

3.1.3 Val av undersökningsmiljö ......................................................................................15 

3.1.4 Spelet .....................................................................................................................16 

4 Implementation ............................................................................................. 18 

4.1 Design ......................................................................................................................18 

4.1.1 Kod ........................................................................................................................19 

4.1.2 Klassen StatKeeper................................................................................................20 

4.1.3 Utskriven data ........................................................................................................20 

4.2 Användningen av teknikerna ..................................................................................21 

4.2.1 Korsning .................................................................................................................21 

4.2.2 Tekniken med förebildsgenom ...............................................................................21 

4.2.3 Tekniken utan förebildsgenom ...............................................................................22 

4.3 Att bestämma svårighet ..........................................................................................23 

4.3.1 Faktorerna ..............................................................................................................24 

4.4 Fitnessfunktionen ....................................................................................................25 

4.5 Mutationschans och selektion ................................................................................26 

4.5.1 Selektion ................................................................................................................27 

4.5.2 Mutationschans ......................................................................................................28 

4.5.3 Om teknikernas hastighet .......................................................................................29 

4.6 De AI-styrda karaktärerna .......................................................................................29 

4.6.1 Fienderna ...............................................................................................................30 

4.6.2 Spelaren .................................................................................................................30 

4.7 Generella förändringar genom projektets gång ....................................................31 

5 Utvärdering .................................................................................................... 32 

5.1 Resultaten ................................................................................................................33 

5.1.1 Medelfallet med förebildsgenom .............................................................................33 



 

5.1.2 Medelfallet utan förebildsgenom .............................................................................34 

5.1.3 Enskilda fall med förebildsgenom ...........................................................................35 

5.1.4 Enskilda fall utan förebildsgenom ...........................................................................36 

5.2 Om resultatet - möjliga felkällor .............................................................................37 

5.3 Analys av medelfallen .............................................................................................39 

5.4 Analys av enskilda fall .............................................................................................39 

5.4.1 Analys av tekniken med förebildsgenom ................................................................39 

5.4.2 Analys av tekniken utan förebildsgenom ................................................................41 

5.5 Jämförelse ................................................................................................................42 

5.6 Brist i undersökningen ............................................................................................43 

6 Slutsatser ...................................................................................................... 45 

6.1 Resultatsammanfattning .........................................................................................45 

6.2 Diskussion ...............................................................................................................46 

6.2.1 Förbättringar ..........................................................................................................46 

6.2.2 Användning i kommersiella spel (och andra större sammanhang) ..........................47 

6.2.3 Sammanfattning .....................................................................................................48 

6.3 Framtida arbete ........................................................................................................48 

 



 

 1 

1 Introduktion 

En viktig del i ett framgångsrikt spel är att ha en svårighetsgrad som utmanar spelaren så att 

han/hon kan hamna i flow, där upplevelsen är som bäst. Det vanligaste har varit, och är, att 

låta spelaren välja en svårighetsgrad för spelet. Att låta spelaren välja en statisk 

svårighetsgrad har sina brister, bland annat att det kan vara otillräckligt att bara ha ett fåtal 

svårighetsgrader. Dessutom blir statiska svårighetsgrader svårare i samma takt genom spelet, 

vilket kan skapa problem då alla människor lär sig olika fort. 

Istället för en statisk svårighetsgrad kan därför en dynamisk svårighetsgrad användas, som 

ändras medan spelet spelas. Spelet justeras automatiskt efter hur duktig spelaren är, så det är 

lagom utmanande och blir svårare i en bra takt. Det finns ett antal tekniker för att införa 

detta i ett spel, till exempel att justera spelarens tillgång till vapen eller fiendernas beteenden. 

Nackdelen är att dessa system ofta är stora och bara passar vissa typer av spel. Dessutom är 

de flesta system inte så beprövade. 

Ett sätt att införa en dynamisk svårighetsgrad är med en genetisk algoritm, som efterliknar 

naturlig evolution. Om en genetisk algoritm används för fiender kan fiender som är lagom 

utmanande premieras, så deras egenskaper hålls kvar i spelet, medan fiender som är för lätta 

plockas bort. Det har i ett tidigare arbete visats att processen kan påskyndas, så en genetisk 

algoritm kan användas under spelets gång. Tre tekniker föreslogs för detta. Den första 

tekniken går ut på att använda spelspecifik information som kan användas som mål för den 

genetiska algoritmen, exempelvis att bestämma vad ”svår” innebär utifrån kunskap om 

spelet. Den andra tekniken är att i förväg använda en genetisk algoritm, och använda 

resultatet medan spelet spelas, på liknande sätt som teknik ett. Den tredje tekniken är att inte 

ha något fördefinierat, så allt sker medan spelet spelas. 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur två av dessa tekniker presterar i ett spel där 

fienderna använder variablerna hälsa, snabbhet och skada som den orsakar på spelaren, som 

balanseras av evolution. Det kan argumenteras att många spel använder just dessa variabler 

för att justera svårighetsgraden, vilket är orsaken till att även spelet som skapades för detta 

arbete gör det. Dessa tre variabler förändras med en genetisk algoritm utifrån spelarens 

prestationer, för att på så vis införa en dynamisk svårighetsgrad. Under spelets gång samlas 

data in, exempelvis hur många gånger spelaren dött. Resultaten är tänkta att visa om en 

teknik gör att spelet snabbare anpassas än med den andra tekniken. Resultaten kan även ge 

indikationer på om en av teknikerna, eller båda, gör spelet underhållande, genom att se de 

diagram som kan skapas med testdata som intressekurvor. 

Spelet skulle uppfylla ett antal krav. Först och främst skulle fienderna i spelet använda 

variablerna hälsa, snabbhet och skada, samt att detta variabler skulle evolveras. Spelet 

behövde även vara kontinuerligt, så evolutionen ordentligt kunde testas men även för att de 

flesta spel av den typen är kontinuerliga. För att kunna utvärdera spelet och för att kunna 

bestämma hur svårt spelet är vid en viss tidpunkt behövde gott om värden finnas, exempelvis 

hur många gånger spelaren dog och spelarens träffsäkerhet. 
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2 Bakgrund 

En av de viktigaste delarna för ett framgångsrikt spel är att balansera svårighetsgraden, så 

spelet är lagom svårt att klara (Falstein, 2004). Om spelet är för lätt kan spelaren bli uttråkad 

och tröttna, och om spelet är för svårt kan spelaren bli frustrerad och sluta spela. Samtidigt 

ska spelet inte bli för svårt för snabbt, och inte heller vara lika lätt från början till slut. Det 

handlar alltså om att se till att spelaren får en lagom svår utmaning, så att personen blir, och 

hålls, underhållen. Alla spelare är olika och har olika erfarenheter, och klarar av olika svåra 

utmaningar. Det är det som är grunden för det här arbetet; att se till att spelet är lagom svårt 

för spelaren. 

Kapitel 2.1 går igenom hur utvecklare vanligen går tillväga för att tillmötesgå spelare med 

olika erfarenheter, och beskriver vad statisk och dynamisk svårighetsgrad är, och skillnaden 

mellan dem. Kapitel 2.2 går mer i detalj in på några olika tekniker som kan användas för att 

införa en dynamisk svårighetsgrad. På grund av att en stor del av det här arbetet handlar om 

artificiell intelligens beskriver kapitel 2.3 vad detta är, och framförallt vad genetiska 

algoritmer är, vilket är den teknik som det här arbetet handlar om. Sista delkapitlet, kapitel 

2.4, handlar om att använda genetiska algoritmer för att göra svårighetsgraden dynamisk. 

Framförallt handlar det om det tidigare arbete som står som grund för det här arbetet, som 

föreslår tre tekniker som kan användas när genetiska algoritmer hanterar svårighetsgraden. 

2.1 Svårighetsgrad 

Som nämndes tidigare kan det argumenteras för att en av de viktigaste delarna i ett bra spel 

är att svårighetsgraden passar spelaren. I grunden handlar det om att hålla spelaren i det 

som kallas flow, introducerat av Mihaly Csikszentmihalyi, som ursprungligen var ett sätt att 

beskriva glädje (Chen, 2007). När en person befinner sig i flow är upplevelsen (och 

inlevelsen) optimal, och personen kan till och med tappa uppfattning om tiden och 

omgivningen. Figur 1 förklarar enkelt vad flow är, baserat på figurerna Chen (2007) visade i 

sin artikel. Det grå området är flow-zonen, och linjen är spelets svårighetsgrad, som spelaren 

upplever det. Genom spelets gång blir spelarens förmåga att klara av utmaningarna bättre, 

och utmaningarna måste då bli svårare. Hamnar linjen utanför zonen kan spelaren komma 

ur flow. Samtidigt är det fördelaktigt att svårighetsgraden varierar och inte ökar linjärt, som 

förklaras i kapitel 2.1.1. Flow är alltså viktigt för inlevelsen i ett spel, och är därför en viktig 

grund i alla spel. Det kan därför påstås att flow ligger till grund för begreppet svårighetsgrad, 

eller i alla fall en väldigt viktig del, men det behandlas inte djupt i detta arbete. 

 
 

Att se till att spelarna hamnar i flow är viktigt för att spelet ska vara underhållande (Chen, 

2007). Samtidigt har spelarna olika erfarenheter, och är olika duktiga på att spela spelet. Till 

exempel kan spelare A ha spelat spel dagligen i 20 år, medan spelare B är nybörjare. Flow-

Förmåga 

 

Uttråkning 

Frustration 

Utmaning 

 

Figur 1 Flow (efter Chen, 2007, s. 32) 
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zonen ser annorlunda ut från person till person; en erfaren spelare kan ha en zon som är mer 

vinklad åt Utmaning, medan en oerfaren spelare kan ha en zon som är mer vinklad åt 

Förmåga, efter Figur 1. Dessutom tycker många spelare att spelet är för svårt när 

progressionen avstannar, och vissa tycker det är svårigheterna som får progressionen att 

avstanna som är det viktigaste i ett spel (Gómez-Martín, Gómez-Martín, González-Calero & 

Díaz-Agudo, 2007). För att nå så många människor som möjligt brukar spel ha flera 

svårighetsgrader som sätter nivån på spelet, vilket förklaras i kapitel 2.1.3. 

2.1.1 Att hålla spelet intressant 
Ett sätt att mäta hur underhållande en spelare finner ett spel är med intressekurvor. Enligt 

Schell (2008) kan en underhållningsupplevelse mätas efter hur delarna i upplevelsen klarar 

av att hålla personens intresse, och att leda fram till slutet. Det är fördelaktigt om 

intressekurvan påminner om Figur 2 med dalar och toppar, där väldigt utmanande delar följs 

av lättare delar för att spelaren ska kunna slappna av, för att sluta med en väldigt utmanande 

del. Som med flow kan detta appliceras på alla former av underhållning, enligt Schell (2008). 

 

Figur 2 Intressekurva (efter Schell, 2008, s. 247) 

Ett fall från utgivna spel som Schell (2008) beskriver är antalet spelardödfall per bana i Half-

Life 2: Episode One (2006), se Figur 3. Enligt Schell (2008) kan en graf av detta slag ses som 

en intressekurva, då antalet dödsfall kan anses vara en indikator över hur utmanande spelet 

är. Half-Life 2: Episode One (2006) är ett väldigt framgångsrikt spel, som fått höga betyg av 

kritiker (Metacritic, 2012). Det kan tänkas att detta till viss del beror på att antalet dödsfall 

per bana påminner om de intressekurvor Schell (2008) beskriver. 

 

Figur 3 Antalet dödsfall per bana i Half-Life 2: Episode One (2006) (efter Valve 
Corporation, 2012) 

2.1.2 Vad bestäms av svårighetsgraden? 
Svårighetsgraden i ett spel kan påverka ett flertal faktorer, som beror på typen av spel. I ett 

förstapersonsskjutarspel kan svårighetsgraden styra hur många fiender spelaren möter, eller 

hur bra spelarens vapen är (Gómez-Martín m.fl., 2007). På en lätt svårighetsgrad kan 

spelaren exempelvis möta högst två fiender samtidigt, medan spelaren på svår svårighetsgrad 
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kan möta tio fiender samtidigt. Även fiendernas beteende kan förändras, så fienderna fattar 

bättre beslut på svårare svårighetsgrader, eller agerar mer aggressivt. Ofta påverkas spelaren 

direkt, exempelvis genom att han/hon har bättre tillgång till resurser på lättare 

svårighetsgrader, eller hur mycket skada spelaren tål och hur snabb återhämtningen är. Då 

det som styrs av svårighetsgraden beror på spelet finns ett nästintill obegränsat antal faktorer 

som kan påverkas. 

2.1.3 Statisk svårighetsgrad 
Det traditionella sättet att hantera svårighetsgraden är att låta spelaren själv välja mellan ett 

antal svårighetsgrader, exempelvis ”lätt”, ”medel” och ”svår”, i början av spelet, utifrån var 

spelaren själv tycker att han/hon passar in (Gómez-Martín m.fl., 2007). Denna 

svårighetsgrad är oftast statisk; har spelaren valt ”lätt” är svårighetsgraden lätt genom hela 

spelet. Spelet blir visserligen svårare i takt med att spelaren gör framsteg, men 

svårighetsgraden är fortfarande den lätta. Ofta kan spelaren ändra denna svårighetsgrad 

även efter spelets början, men detta måste spelaren göra själv; spelet ändrar inte 

svårighetsgraden automatiskt om spelaren är för bra för den valda svårighetsgraden (eller för 

dålig). 

Att bara ha ett mindre antal fördefinierade svårighetsgrader räcker dock inte för att matcha 

alla spelare (Andrade, Ramalho, Gomes & Corruble, 2006). En spelare kan sluta spela för att 

den tycker ”medel” är för lätt och ”svår” är för svår. Som bland annat Falstein (2004) tar upp 

är det viktigt att spelet blir svårare i takt med att spelaren gör framsteg, och även här kan 

problem uppstå, då det kan det vara otillräckligt att öka hur svårt spelet är på ett enda sätt 

(per svårighetsgrad), då alla människor lär sig olika snabbt. En person som börjar på en 

medelsvår svårighetsgrad kan i mitten av spelet tycka att spelet blivit för svårt, och måste gå 

ner till den lätta svårighetsgraden för att kunna ta sig vidare. Men som Gómez-Martín m.fl. 

(2007) beskriver tar det lång tid att bestämma svårighetsgrader för ett komplext spel, och 

därför får utvecklare ofta nöja sig med ett mindre antal svårighetsgrader. Det är ofta nästintill 

omöjligt att skapa svårighetsgrader så (nästan) alla spelare får en lagom svår utmaning. Det 

kan därför krävas något mer än en statisk svårighetsgrad. 

2.1.4 Dynamisk svårighetsgrad 
För att överkomma de nackdelar en statisk svårighetsgrad har, eller ett par av dem, kan en 

dynamisk svårighetsgrad införas, som anpassas efter spelaren under spelets gång. Med 

”dynamisk svårighetsgrad” menas att svårighetsgraden förändras automatiskt efter spelarens 

förmåga att spela spelet. Då svårighetsgraden i ett sådant fall är automatiserad kan den 

förändras under spelets gång, och formas efter varje spelare. Till exempel kan spelet ge 

spelaren fler möjligheter att återhämta sig om han/hon ofta blir skadad. 

Enligt Andrade m.fl. (2006) finns tre baskrav som en dynamisk svårighetsgrad måste 

uppfylla. Det första kravet är att spelet så snabbt som möjligt måste identifiera och anpassa 

sig till spelarens ursprungsnivå, exempelvis erfaren eller oerfaren. Det andra kravet är att 

spelet så noga och snabbt som möjligt ska följa förändringar i spelarens skicklighetsnivå. Det 

tredje kravet är att spelet fortfarande ska vara trovärdigt, så spelaren inte märker att allt 

runtomkring styrs utifrån hur den spelar. Samtliga tre krav är viktiga och svåra att uppfylla, 

men det kan vara det tredje kravet som är mest avgörande, och kan vara det som gör en 

dynamisk svårighetsgrad riskabel att använda. Därför kan det vara bra att använda en 

dynamisk svårighetsgrad med försiktighet. Det ska påpekas att dynamisk svårighetsgrad inte 
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utesluter statisk svårighetsgrad; ett spel kan ha en del av det som utgör hur svårt spelet är 

dynamiskt, och andra delar statiska. 

Ibland kan spel ha en svårighetsgrad som skulle kunna beskrivas som ”semidynamisk”. I 

exempelvis rollspel som The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) blir fienderna svårare i takt 

med att spelaren blir bättre; när spelaren är på nivå ett kan den möta oerfarna banditer på 

sina resor, och när spelaren nått nivå trettio möter den ärrade veteranbanditer. Fienderna 

spelaren möter blir svårare i takt med att spelaren blir bättre, men om det som förändras inte 

handlar om mer än att fienderna ska matcha spelarens nivå är svårighetsgraden inte riktigt 

dynamisk, då nivån inte återspeglar hur duktig spelaren är i grunden. Svårighetsgraden 

skiljer sig då inte mycket från spel där spelaren tar sig linjärt genom spelet, där fienderna blir 

svårare på vägen. En erfaren spelare kan kanske nå en högre nivå snabbare än en oerfaren 

spelare, och därför blir spelet svårare snabbare (därav semidynamisk svårighetsgrad), men 

på nivå X är fienderna lika svåra för en erfaren spelare som för en oerfaren. Om spelet skulle 

spara information om hur spelaren klarar av möten med fiender och använda den 

informationen för att undvika att placera ut fiender som skulle vara för svåra, oavsett 

spelarens nivå, skulle svårighetsgraden kunna anses vara dynamisk. 

De spel som i nuläget använder dynamisk svårighetsgrad gör det ofta i liten skala. 

Exempelvis Half-Life 2 (2004) använder ett litet system som justerar hur mycket resurser 

spelaren får från lådor i spelet. Om spelaren är allvarligt skadad när han/hon slår sönder 

lådan kommer mer hälsa ur lådan än om spelaren knappt är skadad. Samtidigt kan spelaren 

välja hur svåra fienderna ska vara; det är ett exempel på att ett spel kan ha inslag av både 

dynamisk och statisk svårighetsgrad samtidigt. Dynamisk svårighetsgrad kan dock göra 

mycket mer än att styra resurserna i lådor, vilket beskrivs i delkapitlet nedan. 

2.2 Tekniker för dynamisk svårighetsgrad 

Ett system som gör svårighetsgraden i ett spel dynamisk kan som nämnt förändra en stor 

mängd faktorer. Gemensamt för dessa system är att de förändras automatisk efter hur 

spelaren presterar, och att de ska uppfylla de tre baskrav Andrade m.fl. (2006) angav; spelet 

måste så snabbt som möjligt identifiera och anpassa sig till spelarens ursprungsnivå, så noga 

och snabbt som möjligt följa förändringar i spelares nivå, och spelet måste fortfarande ska 

vara trovärdigt, så spelaren inte märker att allt runtomkring styrs utifrån hur han/hon spelar. 

Som även nämndes får spelaren i Half-Life 2 (2004) mer resurser från lådor om han/hon är 

allvarligt skadad, vilket skulle kunna anses vara ett enkelt system för dynamisk 

svårighetsgrad, även om det inte baseras på spelarens prestationer utan på mängden hälsa 

etc. som spelaren har vid just det tillfället. Det kan dock anses att det är större sannolikhet att 

en mindre erfaren spelare oftare är skadad, och därför får mer hjälp från lådorna. Nedan 

beskrivs några tekniker som behandlats i artiklar, och som framförallt ger förslag på hur en 

dynamisk svårighetsgrad kan fungera. Just att spelaren får mer resurser från lådor är en del 

av den första tekniken. 

2.2.1 Förändra spelarens resurser 
Ett sätt att införa en dynamisk svårighetsgrad är att öka eller minska spelarens tillgång till 

resurser. Ett system kan exempelvis placera ut fler vapen om spelarens träffsäkerhet är dålig, 

eller ge spelaren fler möjligheter att återhämta sig från skador om han/hon ofta är allvarligt 

skadad, genom att placera ut fler ”health-packs”, som Hunicke och Chapman (2004) gör i sitt 

system kallat Hamlet. Hamlet övervakar ständigt spelaren, spar information om exempelvis 
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hur skadad spelaren är i genomsnitt, hur mycket ammunition och liknande spelaren har samt 

hur lång tid spelaren tar på sig för att göra framsteg. Hamlet försöker med information från 

det förgångna förutse hur det kommer gå för spelaren i framtiden, och försöker undvika 

dåliga scenarion. Ett exempel på ett dåligt scenario är att spelarens ammunition tar slut så 

han/hon inte kan ta sig vidare. 

Hunicke och Chapman (2004) kommer i artikeln fram till att utvecklaren av ett system som 

Hamlet behöver göra en avvägning mellan hur bra passform systemet har för spelaren, och 

hur snabbt systemet kan förändras. Vidare antar de att det till och med är mindre önskvärt 

att systemet är exakt, på grund av att systemet ska arbeta i realtid. Istället för att komma 

fram till det troligaste scenariot, kom de fram till att det är bättre att generera en grupp 

möjliga scenarion, och undvika den gruppen. 

Andrade m.fl. (2006) menar att den här tekniken är effektiv, men att den på grund av sin 

natur inte fungerar för alla typer av spel; den fungerar inte för spel där det till exempel inte 

går att placera ut fler vapen till spelaren, såsom brädspel. Dessutom är det ett stort system, 

som kan ta för mycket makt från designers, och kan dessutom vara svårt att implementera då 

det till stor del måste skräddarsys. 

2.2.2 Påverka fiendernas beteende 
Ett annat sätt att införa en dynamisk svårighetsgrad är att låta fiendernas beteende förändras 

för att matcha spelaren, genom att ändra reglerna för den artificiella intelligensen som styr 

fienderna. En sådan teknik går ut på att låta den artificiella intelligensen medvetet fatta 

sämre beslut än det optimala (Andrade, Ramalho, Santana & Corruble, 2005). Det skulle 

kunna förklaras som att fienderna medvetet spelar sämre för att vara på spelarens nivå. Varje 

möjlig handling poängsätts för en given situation, genom att en artificiell intelligens tränar 

mot en annan i förväg. När den artificiella intelligensen möter en mänsklig spelare mäts hur 

svårt spelet är för spelaren, och om spelet anses vara för svårt utför den artificiella 

intelligensen för en given situation bara den näst bästa handlingen. Om spelet fortfarande är 

för svårt utför den bara den tredje bästa handlingen och så vidare. 

Andrade m.fl. (2005) kom fram till att ett system som det i stycket ovan snabbt och bra kan 

justera sig efter en spelare. Just det här systemet var implementerat i ett fightingspel, och 

efter bara en match ansågs motståndaren vara lagom utmanande för spelaren. Det är dock 

inte alla spel som har motståndare som har ett visst antal val för en given situation, som kan 

poängsättas i förväg, vilket innebär att inte heller detta på något vis är en universell lösning. 

Ett mer avancerat sätt att förändra fiendernas beteende är genom att ha en samling 

färdigskrivna regler som fienderna styrs av (Spronck, Sprinkhuizen-Kuyper & Postma, 2004). 

En viss regel skulle kunna styra hur fienden agerar när den är i strid, det vill säga beteendet, 

exempelvis om den ställer sig bakom lådor eller springer rakt mot spelaren. När en fiende 

placeras ut i spelvärlden väljs reglerna som styr den ut baserat på vikter. Om fienden 

presterar väl ökas vikterna för de regler den hade, så chansen är större att en ny fiende får 

dessa regler. Systemet kan undvika att fienderna blir för svåra genom att inte använda regler 

som varit väldigt framgångsrika. På det här viset kan fienderna bli svårare på ett naturligt vis, 

då svårare fiender agerar intelligentare och inte bara tål mer eller rör sig snabbare. 

Tekniken i stycket ovan kallas för dynamisk skriptning, och är enligt Spronck m.fl. (2004) 

passande att använda i kommersiella spel för att automatiskt optimera tekniker. De nämner 

dock att en dynamisk svårighetsgrad av den här storleken (och möjligen dynamisk 
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svårighetsgrad i allmänhet) ska användas med försiktighet, och borde kunna stängas av av 

spelaren. Detta beror på att systemet kan vara i vägen för de bästa spelarna, och för att en del 

spelare känner att spelet förminskar bedriften av att klara spelet, då det ställdes in för att 

vara rättvist (Spronck m.fl., 2004). Andrade m.fl. (2006) menar att den här tekniken 

fungerar bra, men att väldigt många regler kan krävas för komplexa spel. Regler är svåra att 

skapa och underhålla; att se till att varje regel fungerar i alla situationer den kan ställas inför 

är tidskrävande, vilket ofta är tillräckligt för att vara avskräckande, och ännu svårare att se 

till att alla regler fungerar bra. Det kan dock argumenteras för att det är väldigt 

underhållande när en fiende agerar olika beroende på hur svår den är. 

2.3 Artificiell intelligens 

Som nämnt i början av kapitlet kretsar en stor del av det här arbetet kring artificiell 

intelligens, och speciellt genetiska algoritmer. Artificiell intelligens har redan nämnts i 

kapitel 2.2.2, men används ännu mer senare i rapporten. På grund av detta förklaras 

begreppet ”artificiell intelligens” i det här delkapitlet, och i synnerhet ”genetiska algoritmer”. 

Enligt Poole, Mackworth och Goebel (1998) är en artificiell intelligens ett system som agerar 

intelligent; det den gör beror på omständigheterna och dess mål. Den är flexibel för 

förändringar i dess miljö och mål, och kan lära sig av sina erfarenheter. När det gäller 

datorspel är det en artificiell intelligens som styr de karaktärer som agerar på egen hand, som 

inte styrs av en människa. Det kan handla om att karaktären ska gå från en punkt till en 

annan, vinna ett parti schack eller svara relativt trovärdigt på frågor en person ställer till den. 

En artificiell intelligens kan även styra system i spelet, som inte är direkt synliga för spelaren. 

Det är just en sådan typ av artificiell intelligens det här arbetet handlar om. 

För artificiell intelligens i datorspel måste utvecklare ofta nöja sig med ett beteende som är 

acceptabelt, istället för det beteende som är bäst eller mest trovärdigt, på grund av att 

beteendet måste hanteras i realtid. Inte sällan utför utvecklare tidskrävande arbeten medan 

spelet utvecklas och lägger in resultaten i spelet så spelaren slipper vänta. Det är en 

grundläggande faktor för artificiell intelligens i datorspel; det är inte bara hur bra resultaten 

är som är viktigt, utan även att resultaten måste tas fram på väldigt kort tid. Ofta måste 

utvecklaren hitta en balans mellan ett bra resultat och ett snabbt resultat. Just det faktumet 

är en stor faktor för det här arbetet, då en central del är att komma fram till ett sätt som gör 

svårighetsgraden så passande som möjligt, så snabbt som möjligt. Det är troligt att det inte 

går att justera spelet så det passar perfekt, just för att det inte finns tillräckligt med tid, eller 

att det är för svårt att bestämma hur systemet ska komma fram till resultatet. 

Det finns ett flertal olika tekniker inom artificiell intelligens, som kan användas till allt från 

mönsterigenkänning till att snabbt hitta den bästa vägen från punkt A till punkt B. Den 

teknik som är viktigast för det här arbetet kallas ”genetiska algoritmer”, och förklaras mer i 

detalj nedan. 

2.3.1 Genetiska algoritmer 
En genetisk algoritm efterliknar den evolution som finns i naturen, där de individer som är 

bäst anpassade för sin miljö har störst chans att få avkomma och föra sina egenskaper vidare 

(Buckland, 2002). Att vara bäst anpassad kan handla om att exempelvis vara bra/bäst på att 

försvara sig mot fiender. På så vis kan de positiva egenskaper invididen har överleva och 

spridas till resten av populationen. Mutationer uppstår slumpmässigt i populationen, vilket 

kan ge individen en ny egenskap, eller förändra en befintlig. Om mutationen är positiv, till 
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exempel att individen kan springa fortare, är chansen större att individen kan fortplanta sig 

så den positiva mutationen sprids. Om mutationen istället är negativ, exempelvis en genetisk 

sjukdom, är chansen för fortplantning mindre, så mutationen förhoppningsvis försvinner ur 

populationen. Individernas egenskaper är definierade i deras genom, som är samlingen av 

gener. 

Som nämndes tidigare handlar genetiska algoritmer om att efterlikna naturlig evolution. 

Istället för att det är större chans att en viss individ kan fortplanta sig finns en viss chans att 

ett genoms mönster stannar kvar i programmet. Som i verkligheten är de egenskaper som 

styr de digitala individerna definierade i genom, men istället för att genomet innehåller 

information om hårfärg och storlek på näsa kan det bestå av den information som ska 

evolveras fram, exempelvis hur individen ska ta sig fram. Det som är gemensamt för naturlig 

evolution och en genetisk algoritm är hur en ny generation av individer uppstår, som Figur 4 

visar, där föräldrar väljs och korsas, och barnen kan muteras. 

Generation n

Förälder 1

Förälder 2

Selektion Korsning

Barn 1

Barn 2

Mutation

Mutation

Generation n+1

 

Figur 4 Generellt utseende på en genetisk algoritm 

För att få ett värde på hur väl anpassad individen är för sin miljö används en fitnessfunktion, 

som kan baseras på exempelvis hur snabbt individen kan lösa en uppgift. Om en individ 

kommer halvvägs genom en labyrint får den ett högre fitnessvärde än en individ som direkt 

går in i en vägg. Nya generationer tas regelbundet fram som är baserade på den föregående 

generationen, i en process som visas i Figur 4. Först väljs individer ut ur den nuvarande 

generationen som ska agera föräldrar till nästa. De individer som har ett högt fitnessvärde 

har större chans att vara en av dem som används för att ta fram den nya generationen. 

Processen att välja föräldrar kallas selektion, och beskrivs i kapitel 2.3.2. Två föräldrar väljs 

och deras genom korsas, vilket resulterar i två nya individer; barnen. När en ny individ tagits 

fram finns en liten chans att dess genom muteras så en ny egenskap kan uppstå. 

Vad en genetisk algoritm används till kan variera kraftigt. Ett exempel på ett 

användningsområde är att få en grupp individer att gå från punkt A till punkt B, utan att 

definiera var punkt B är förutom i fitnessfunktionen. Att låta den artificiella intelligensen 

själv hitta till mål kan vara intressant då det ofta är tidskrävande och kan ge ett stelt resultat 

att manuellt bestämma hur den artificiella intelligensen ska ta sig fram. En individs 

fitnessvärde kan i ett sådant fall bero på hur nära punkt B den är, och individernas genom 

kan bestämma hur de ska gå, exempelvis att individen först ska gå upp, sedan vänster, sedan 

ner osv., för att till sist gå till höger, som i Figur 5. 

 
...Upp Vänster Ner Höger

 
 

För den första generationen tas individernas genom fram slumpmässigt, vilket gör att de går 

spretigt. Om en av individerna kommer lite närmare målet än alla andra får den ett högre 

fitnessvärde än resten. När föräldrarna för nästa generation ska väljas, det som kallas 

selektion i Figur 4, är chansen större att just den individen får stå som grund till (några av) 

Figur 5 Exempel på genom 
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individerna till nästa generation. Denna individ korsas med en annan individ (eller möjligen 

sig själv), kallat korsning, så nya individer tas fram. Korsningen skulle i det här fallet kunna 

gå ut på att första halvan av genomet tas från ena föräldern, och andra halvan från den andra 

föräldern för att få ett nytt genom. 

Innan de nya individerna placeras i nästa generation finns en liten chans att genomet 

muteras, till exempel att den andra genen i Figur 6 nedan ändras till ”höger”. Mutation är 

ofta nödvändigt för att införa nya egenskaper; om ingen individ går åt höger som andra 

handling är det kanske omöjligt för populationen att komma till målet om inte en mutation 

uppstår. När andra generationen skapats finns chansen att ett par individer går åt samma 

håll, då de är barn till den individ som tidigare kom längst. Av dem kommer kanske en lite 

längre än de andra. Detta fortsätter till en av individerna nått målet, och kanske längre än det 

för att förfina resultatet. 

Före 
mutation

Upp Vänster Ner … Höger

Efter 
mutation

Upp Höger Ner … Höger
 

Figur 6 Mutation 

Generellt sett fungerar genetiska algoritmer som det exempel som beskrevs ovan, men 

utseendet kan variera. Dels varierar hur föräldrar väljs ut och hur de korsas kraftigt, och dels 

varierar vilka delar som används. För vissa problem är korsning inte önskvärt eller 

användbart, och används därför inte. Det är inte heller alla genetiska algoritmer som är 

uppdelade i generationer som beskrevs ovan, där nya generationer regelbundet tas fram. Och 

till skillnad från riktig evolution skulle ett barn kunna ha tre föräldrar. Trots det refereras 

”genetiska algoritmer” hädanefter till som ”evolution”. Nedan beskrivs hur valet av föräldrar 

kan variera. 

2.3.2 Selektion 
Selektionsoperatorn väljer som nämnt föräldrar till nya individer, oftast utifrån fitness. Det 

finns ett flertal olika sätt att göra detta, och en del av dessa kan vara extremt bra i en viss 

situation medan de i en annan situation knappt tar evolutionen framåt. Ett sätt kallas roulett, 

där ett genom med hög fitness har hög sannolikhet att bli vald, men är inte garanterad att bli 

vald (Buckland, 2002). Selektionen får sitt namn från rouletthjul, på grund av hur den kan 

visualiseras, se Figur 7. Ett värde mellan noll och populationens totala fitness väljs 

slumpmässigt, och detta värde minskar för varje bit som passeras, med start i början av 

populationen. Den bit som får värdet att nå noll blir vald. 

 

Figur 7 Roulettselektion. Ett genom får en större tårtbit ju mer fitness den har 
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En annan typ av selektion är turneringsselektion, som i större utsträckning än roulett gynnar 

genom med högt fitnessvärde. Turneringsselektion sker i grupp, vars storlek kan bestämmas 

efter behov. När en förälder ska väljas med turneringsselektion plockas X genom 

slumpmässigt ur populationen, där X är gruppens storlek. Den av dessa genom som har högst 

fitness väljs som förälder. Med en stor grupp (relativt till populationens storlek) fås en form 

av elitism, där chansen är mycket stor att bara de bästa genomen väljs som föräldrar och de 

sämsta aldrig väljs. Att bara välja de bästa kan låta bra, men det är ofta önskvärt att ha kvar 

även dåliga genom för att behålla en mångfald på genomen. Generellt sett är 

turneringsselektion bra om det är önskvärt att de bästa genomen ska favoriseras kraftigt. 

2.4 Evolution för dynamisk svårighetsgrad 

I kapitel 2.2 beskrevs ett par sätt att införa en dynamisk svårighetsgrad, som hanterar olika 

faktorer i ett spel och på olika vis. Ett annat sätt att införa en dynamisk svårighetsgrad är 

med hjälp av evolution, en teknik inom artificiell intelligens som förklarades i föregående 

delkapitel. Evolution är en teknik som av sin natur kan vara långsam, då många (om inte de 

flesta) mutationer är negativa och försämrar individen, om de ens förändrar individen 

märkvärt. Om evolutionen ska ske medan spelet spelas, är det ohållbart om spelaren måste 

besegra tusentals fiender innan genomsnittsfienden blir lagom svår; det måste kunna gå 

mycket fortare än så. Algoritmen kan inte heller utföra beräkningar som tar flera sekunder 

att klara av. 

Demasi och Cruz (2002) försöker i sin artikel lösa detta problem genom att föreslå några 

tekniker och strategier som kan göra processen snabbare. De väljer att göra detta i ett 

actionspel, just på grund av att det då inte finns tid för väldigt tidskrävande beräkningar eller 

långsamma framsteg. I deras spel finns ständigt 16 agenter i spelvärlden som spelaren kan 

besegra. Om en agent nuddar spelaren dör agenten och spelaren förlorar ett av tre liv. 

Spelaren besegrar agenterna genom att skjuta på dem, men ammunitionen är begränsad. Ny 

ammunition placeras regelbundet ut någonstans i spelvärlden som spelaren behöver plocka 

upp för att fortsätta. Det agenternas genom bestämmer är hur de ska agera i en viss situation, 

till exempel vad de ska göra om de är nära spelaren och spelarens skott, men långt ifrån 

ammunitionen. 

2.4.1 Tekniker för att snabba upp evolutionen 
För att göra evolutionen snabbare förslår Demasi och Cruz (2002) tre tekniker. Den första 

tekniken går ut på att utföra evolutionen utifrån spelspecifik information, dvs. att utvecklaren 

har kunskap om vad som gör en individ svår, och skapar svåra förebildsgenom med den 

kunskapen. För deras spel var agenterna uppdelade i två typer, där den svåraste individen av 

första typen alltid gick mot spelaren och den andra alltid gick mot ammunitionen. När ett 

genom muterar blir det en aning mer likt förebildsgenomet för dess typ. På grund av att deras 

(Demasi & Cruz, 2002) individer hade genom med 54 gener, definierade de även tre 

mellansteg för att göra evolutionen mindre kaotisk i början. När en individ dog, och spelet 

ansågs vara för enkelt, blev dess genom lite mer likt nästa steg på svårighetsgraden, genom 

att mutera en gen till motsvarande gen i förebildsgenomet. Därefter placerades en ny individ 

ut med det muterade genomet. 

Den andra tekniken går ut på att evolvera med hjälp av genom som evolverats fram i förväg. 

Likt den första tekniken används denna information som en sorts förebild. Demasi och Cruz 

(2002) föreslår vidare att en artificiell intelligens kan skapas för att vara ett substitut för en 
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mänsklig spelare, för att kunna plocka bort den mänskliga faktorn så bra resultat snabbt kan 

fås fram. Det kan dock ta tid att skriva en artificiell intelligens, och det är mycket troligt att 

den spelar på ett sätt som en mänsklig spelare inte skulle göra. De föreslår ett alternativ som 

går ut på att ett stort antal spelare, exempelvis över Internet, kan låtas spela spelet vilket ger 

en stor mängd data som kan användas för evolutionen under spelets körning. Nackdelen med 

det är att utvecklaren av spelet måste organisera att en stor mängd spelare ska spela spelet, 

att information ska samlas in från varje person, och sammanfoga all testdata. 

Den tredje tekniken går ut på att inte ha något i förväg; allt görs medan spelet spelas. För att 

se till att evolutionen inte går för långsamt hade Demasi och Cruz (2002) en samling av de 

bäst anpassade genomen för varje grupp. Om en individ som har högre fitness än det sämsta 

genomet i samlingen dör, ersätter den dödade individens genom det sämsta i samlingen, och 

när en ny individ ska placeras ut skapas dess genom genom att korsa genom i samlingen, och 

mutera. Demasi och Cruz (2002) påpekar att den här tekniken kan resultera i en väldigt 

långsam evolution. 

Demasi och Cruz (2002) kom fram till att det var fördelaktigt att använda mellansteg under 

evolutionen, exempelvis att gå från de lätta förebildsgenomen till de medelsvåra, och när 

systemet kommit dit gå vidare till de svåra. De kom även fram till att den bästa tekniken var 

att använda förebildsgenom baserade på spelspecifik information, det vill säga att i förväg 

bestämma hur en lätt fiende ska vara utifrån kunskap om spelet. Vidare ansåg de att den 

första tekniken har fördelen att den är enkel, och kan fungera bra när kunskap finns om 

exempelvis hur en lätt fiende ska vara, vilket kan baseras på de klassiska statiska 

svårighetsgraderna. Den andra tekniken ansågs vara bra när det inte är svårt att 

implementera en artificiell intelligens för att evolvera i förväg, eller om utvecklaren kan 

använda stora spelargrupper (Demasi & Cruz, 2002). Den tredje tekniken ansågs vara bäst 

för spel med mycket frihet när strategier väljs, eller när vissa strategier fungerar bra mot 

vissa spelare men dåligt mot andra. Dessutom gjorde den tredje tekniken spelet svårare än 

dem andra; spelaren blev skadad tidigare och dödade färre fiender, och fienderna evolverade 

snabbare med den här tekniken än med dem andra, trots att de tidigare trott motsatsen. 

Den här tekniken kan fungera bra, men då den använder fördefinierade modeller är 

individernas anpassning begränsad, vilket kan vara riskabelt när spelet spelas av väldigt bra 

spelare eller spelare med udda beteende (Andrade m.fl., 2006). Systemet kan anpassa sig för 

dessa spelare, men på grund av att det inte finns fördefinierade modeller för spelare som 

avviker tar det längre tid för systemet att anpassa sig. Demasi och Cruz (2002) kom som 

nämnt fram till att det kan gå fort att evolvera utan fördefinierade modeller, fortare är med 

förebildsgenom, så det finns olika åsikter om detta. Den typen av spel som implementerades 

för att undersöka teknikerna var väldigt enkelt, och det kan diskuteras hur användbart det 

egentligen är att evolvera fram ett genom likt det som evolverades fram i ovan beskrivna 

arbete. I det här arbetet är genomet uppbyggt på ett sätt som möjligen är mer användbart, 

som förklaras i nästa kapitel. 
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3 Problemformulering 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur teknik ett och tre av de tekniker Demasi och 

Cruz (2002) föreslog i kapitel 2.4 presterar i ett spel där individernas genom består av 

variablerna hälsa, snabbhet och skada, där evolution balanserar variablerna. Den typen av 

spel de implementerade teknikerna i är inte vanlig, och det är inte helt säkert att samma 

resultat fås i en annan typ av spel. Det kan argumenteras att det är betydligt vanligare med 

spel där fiendernas svårighetsgrad bestäms av nämnda variabler. Demasi och Cruz (2002) 

visade att genetiska algoritmer snabbt kan anpassa svårighetsgraden för en viss spelare för 

just deras spel, och därför är det intressant att se om detsamma gäller ett spel där variabler 

evolveras istället för ett beteende. 

Orsaken till att teknik två inte togs med i det här arbetet var att den är mycket lik teknik ett. 

Skillnaden mellan teknik ett och två är hur förebildsgenomen tas fram, och inte hur 

teknikerna presterar när förebildsgenomen väl är framtagna. Demasi och Cruz (2002) menar 

att teknik ett kan vara väldigt bra i situationer där det går att bestämma strategier för ökande 

svårighet, såsom svårighetsgraderna lätt-medel-svår, vilket kan göras i den typ av spel som 

skapades för detta arbete, vilket förklaras mer ingående senare i kapitlet. Om det är lätt att 

bestämma förebildsgenom är teknik ett fördelaktigast av de två teknikerna, och teknik två 

behövde därför inte utvärderas. Förebildsgenomens kvalitet för teknik ett beror på hur duktig 

dess skapare är på att bestämma svårighetsgrader, vilket har inverkan på spelet, men det är 

inte den aspekten det här arbetet handlar om. För att göra skillnaden mellan teknik ett och 

tre större i skrift refereras de hädanefter som tekniken med förebildsgenom, respektive 

tekniken utan förebildsgenom. 

Att använda evolution för att införa en dynamisk svårighetsgrad skulle kunna användas i 

många olika spel. Som Demasi och Cruz (2002) förklarade skulle evolution kunna användas 

för att ge en mjuk övergång mellan de olika svårighetsgrader som definierats i förväg. Det är 

som nämnt i kapitel 2.1.2 vanligt att bestämma bland annat hur snabba lätta och svåra 

fiender ska vara. Då detta redan är något som används i spel skulle ett system som evolverar 

dessa variabler förhållandevis enkelt kunna läggas till så svårighetsgraden blir dynamisk (det 

är naturligtvis aldrig enkelt att införa en dynamisk svårighetsgrad, därav ”förhållandevis”). 

Utvecklaren kan då som vanligt bestämma några olika svårighetsgrader i förväg som kan 

användas som förebildsgenom för evolutionen, och till skillnad från exempelvis Hamlet 

(Hunicke & Chapman, 2004) behöver systemet inte vara skräddarsytt för ett visst spel. 

Algoritmen behöver naturligtvis skapas och typen av selektion måste bestämmas etc., men ett 

sådant system skulle kunna vara relativt isolerat från resten av programmet, och vara 

återanvändbart. 

Förutom att svårighetsgraden förhållandevis enkelt kan göras dynamisk kan även en större 

mångfald av fiender fås. Om fiendernas svårighetsgrad beror på tre variabler som balanseras 

med evolution kan två fiender som är lika svåra, om det fanns en enhet för sådant, vara svåra 

på olika vis. Fiende A tål mer än fiende B, och fiende B är snabbare än fiende A, men de 

upplevs som lika svåra. Just att ha en mångfald av fiender är en viktig del i att göra ett spel 

underhållande (Sugrue, 2012). Det är inte ett substitut för att det ha olika sorters fiender med 

olika utseenden och beteenden, men det bidrar till mångfalden. Precis som att en spelare kan 

bli uttråkad av för lätta fiender kan en spelare bli uttråkad av att möta exakt samma fiender 

hela tiden; upprepning brukar ha den effekten. Om spelaren istället möter fiender som 
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kanske ser likadana ut, men som är olika snabba eller tål olika mycket blir omväxlingen något 

större. 

Det är även intressant att undersöka om evolutionen kan vara snabb. Demasi och Cruz 

(2002) kom fram till att evolutionen gick fort i deras fall, men det innebär inte att det går lika 

fort när genomet består av tre variabler. När genomet bestämmer hur en fiende rör sig kan 

algoritmen bestämma när genomet presterat bra utifrån hur långt individen rört sig från 

startpunkten. Samma sak gäller inte för tre variabler. Det är i många fall svårare att avgöra 

om ett visst genom är bättre än ett annat, just för att det bland annat inte går att avgöra detta 

utifrån hur långt individen kommer. Om spelaren måste besegra fiender konstant i en 

halvtimme innan svårighetsgraden är anpassad tar det helt enkelt för lång tid, även om de 

föreslagna teknikerna används. Dessutom kan inte tekniken med förebildsgenom användas 

på riktigt samma vis, då ett system med genom med 54 gener, som var och en kan vara på tre 

olika sätt, kan mutera så att en gen blir precis som motsvarande gen i förebildsgenomet. Görs 

detsamma med tre variabler som var och en skulle kunna se ut på ett femtiotal olika vis, kan 

ett genom gå från att göra att fienden tål ett slag till att tåla tio slag, vilket är ett för stort steg. 

Istället måste genen justeras mot förebildsgenen, vilket kan göra att tekniken presterar 

annorlunda än vad den gjorde för Demasi och Cruz (2002). 

Att göra svårighetsgraden dynamisk genom att balansera variablerna hälsa, snabbhet och 

skada med evolution har ett antal fördelar. Därför är det intressant att undersöka de tekniker 

som kan användas för att göra ett sådant system, dels för att se vilken som presterar bäst, och 

dels för att se om några uppenbara nackdelar med tekniken upptäcks. Det här arbetet syftar 

till, som beskrevs i början av kapitlet, att undersöka hur två av teknikerna Demasi och Cruz 

(2002) föreslog presterar med nämnda variabler, men om båda teknikerna skulle vara 

långsamma eller visar tecken på att inte vara underhållande kan det tyda på att det generellt 

är dåligt att evolvera dessa variabler, om ingen annan teknik kan användas. 

3.1 Metodbeskrivning 

Flertalet tidigare arbeten, till exempel Demasi och Cruz (2002), Andrade m.fl. (2005) och 

Spronck m.fl. (2004), har för att utvärdera sina tekniker skapat enkla spel som använder 

teknikerna för att göra svårighetsgraden dynamisk. I varje arbete har utdata från spelet 

undersökts, exempelvis hur ofta spelaren besegrade sin fiende inom vissa tidsintervall, eller 

hur lång tid som gick innan spelaren dog för första gången. På så vis fås data från en verklig 

situation, som kan ställas upp och jämföras. Den typen av data är viktig, då det är i spel som 

systemen är tänkta att användas. Hur utdata undersöktes för just det här arbetet beskrivs i 

kapitel 3.1.1 nedan. Kapitel 3.1.3 beskriver spelets grunder, exempelvis vilka krav det behövde 

uppfylla. 

3.1.1 Utvärdering 
Information från spelet om fienderna och spelaren skrivs regelbundet ut till en textfil under 

spelets körning. Då spelet inte är uppdelat i banor är var hundrade fiende som besegras en 

storts milstolpe där informationen skrivs ut. Informationen om fienderna är lägsta, högsta 

och medelvärdet för de tre variablerna, dvs. vilken hastighet den långsammaste fienden har 

vid utskriften osv. Utöver det skrivs medellivslängden för fiender, hur nära spelaren fiender 

är när de dör i genomsnitt och antalet döda fiender ut. Informationen för spelaren är 

träffsäkerhet, antalet fiender som träffas av spelarens skott varje sekund, hälsa och 

medelhälsa i utskriftsögonblicket, hur många gånger spelaren dött samt svårighetsvärdet och 
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medelsvårighetsvärdet. Denna information skrivs även ut efter hur den förändrats sedan 

senaste utskriften, exempelvis hur många gånger spelaren har dött sedan förra utskriften. 

Med de data som skrivs ut under en eller flera spelomgångar kan diagram skapas, för att ge 

en tydlig bild av hur en teknik presterar. Figur 8 är ett exempel på hur ett sådant diagram kan 

se ut, där informationen om spelarens dödsfall per hundratal fiender skrivs ut. Figur 3 i 

kapitel 2.1.1 visade antal dödsfall per bana i Half-Life 2: Episode One (2008), och Figur 8 är 

en efterlikning av detta för det här sammanhanget. Som nämnt ovan är spelet i det här 

arbetet inte uppdelat i banor som Half-Life 2: Episode One (2008); istället behöver 

statistiken delas upp efter något annat, exempelvis var hundrade fiende. 

 

Figur 8 Exempeldiagram, spelardödsfall per hundratal fiender 

Som Schell (2008) förklarade är det önskvärt att antalet dödsfall per uppdelningsenhet ser ut 

ungefär som Figur 8, som även beskrevs i kapitel 2.1.1, med toppar och dalar så spelaren kan 

slappna av innan nästa stora utmaning. Om diagrammet för spelardödsfall med en viss 

teknik uppvisar ett sådant mönster tyder det på att spelet är underhållande. Om diagrammet 

har väldigt många toppar och dalar, där skillnaden mellan en topp och en dal är stor, kan det 

dock innebära att spelet är för kaotiskt och inte underhållande. Diagrammet över antalet 

dödsfall per bana i Half-Life 2: Episode One (2008) som visas i Figur 3 kan användas som en 

referens för vad en bra balans är, samt hur ökningen kan vara. Det är även intressant att 

observera hur lång tid det tar för spelaren att passera varje milstolpe, exempelvis hur lång tid 

det tar att gå från 200 till 300 fiender. Som med dödsfall ger den tid det tar en indikation på 

hur utmanande spelet är, då det troligen tar längre tid att komma förbi svåra partier än lätta. 

Ett sätt att avgöra vilken teknik som presterar bäst är att jämföra de diagram som skapas 

med de data som skrivs ut, som Figur 8 är ett exempel på. Om en tekniks diagram över 

spelarens dödsfall, som Figur 8, har toppar och dalar likt Figur 3 i kapitel 2.1.1, men inte den 

andra, kan det vara en indikator på att tekniken med det mönstret är mer underhållande än 

den andra. Spelare skulle potentiellt ha lättare att hamna i flow om spelet använder den 

teknik vars dödsfallsdiagram har det mönstret än om spelet använt den andra tekniken.  

Förutom intressekurvor kan enkla skillnader som att medelhälsan ökar snabbare med teknik 

X än teknik Y ses. Hastigheten på teknikerna (ökning av fiendernas medelhälsa etc.) kan dock 

justeras med exempelvis mutationschans, och det kan därför vara osäkert att bara titta på 

hur snabbt variablerna förändras, då det beror på hur väl dessa värden balanserats av den 

som skapat algoritmen. Om algoritmen blir svårare för snabbt kan detta justeras genom att 

dessa värden ändras, och det är möjligt att de värden som används ger en missvisande bild av 

tekniken om de inte är välbalanserade. Det kan vara viktigt att kunna göra sådana 

justeringar, till exempel om en utvecklare vill göra spelet något svårare under utvecklingen. 

Om en av teknikerna är mycket långsammare än den andra trots försök till balansering av 

mutationschans etc. kan slutsatsen ändå dras att den tekniken om inget annat är betydligt 
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svårare att använda på ett annat sätt än den andra. Erfarenheter från implementationen ger 

en bild av hur lätta teknikerna är att använda, vilket naturligtvis är intressant. 

3.1.2 Undersökningen 
På grund av att det är tidskrävande att ha en människa som testar programmet skapades en 

artificiell intelligens för att agera spelare. Med en artificiell intelligens kan tester utföras 

många gånger snabbare än med en mänsklig spelare. Ett stort antal tester kunde utföras på 

relativt kort tid, och medelvärden beräknades utifrån det, så ett generellt beteende kan 

framtydas, istället för mätdata baserat på tjugo spelsessioner med ett fåtal personer, vilket 

hade kunnat leda till att ett generellt mönster inte riktigt hade synts. Det viktiga i det här 

arbetet är inte att noggrant utvärdera hur underhållande varje teknik är baserat på respons 

från spelare, eller hur bra de är på att göra spelet precis lagom utmanande. Det viktiga är att 

jämföra hur teknikerna presterar för att balansera variablerna, så objektivt som möjligt, då 

det framförallt är det som är evolutionens roll i det här arbetet, och att undersöka om det 

finns något som indikerar att en av eller båda teknikerna är underhållande, vilket till exempel 

kan baseras på hur många gånger spelaren dör inom ett visst intervall. Dessutom kan en 

artificiell intelligens hållas statisk så att den spelar likadant hela tiden, till skillnad från en 

människa. 

Undersökningen med den artificiella intelligensen skulle dels visa hur bra teknikerna 

presterar för att balansera variablerna, och dels indikera om teknikerna gör spelet 

underhållande. Om data från spelet visar en att teknik presterar bra och/eller visar 

indikationer på att vara underhållande kan ett framtida arbete gå vidare och undersöka den 

tekniken med fokus på underhållningsvärdet, med mänskliga spelare. Om båda teknikerna är 

långsamma och opålitliga kan det vara direkt onödigt att gå vidare med mänskliga spelare. 

Hypotesen innan spelet skapades var att tekniken med förebildsgenom är den teknik som 

presterar bäst, och är enklast att använda. I diskussionen av deras artikel menar Demasi och 

Cruz (2002) att tekniken med förebildsgenom kan vara väldigt bra i situationer där det går 

att bestämma strategier för ökande svårighet, exempelvis lätt-medel-svår. Tekniken med 

förebildsgenom kan då göra mjuka övergångar mellan graderna. Vidare menar de att 

tekniken utan förebildsgenom är lämplig för spel med mycket frihet när strategier väljs, eller 

när en strategi fungerar bra mot en spelare och dåligt mot en annan. Då just den typ av spel 

som används i detta arbete inte erbjuder mycket frihet och har tydliga svårighetsgrader som 

kan bestämmas i förväg, var ingångshypotesen att tekniken med förebildsgenom presterar 

bäst. Dessutom ansågs det enklare att justera algoritmen med den tekniken, då den följer de 

förebildsgenom som skapats, och går mellan ett förebildsgenom till ett annat, så fiendernas 

variabler håller vissa proportioner. Med tekniken utan förebildsgenom kan inga sådana 

proportioner bestämmas, såvida inte sådant läggs till utöver tekniken. 

Om resultaten för tekniken med förebildsgenom exempelvis ger ett dödsfallsdiagram (som 

Figur 8) som är linjärt och likformigt eller kaotiskt, medan tekniken utan förebildsgenom har 

ett betydligt mer varierat diagram, är det tekniken utan förebildsgenom som presterar bäst, 

givet att båda teknikerna är lika snabba. Detsamma gäller om diagrammen för tekniken med 

förebildsgenom visar en långsam utveckling även med väl valda värden som styr algoritmen, 

medan tekniken utan förebildsgenom snabbare balanserade variablerna. 

3.1.3 Val av undersökningsmiljö 
För att undersöka vilken teknik som presterar bäst för att justera svårighetsgraden genom att 

balansera variablerna hälsa, snabbhet och skada med evolution skapades likt tidigare 
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nämnda arbeten ett enkelt spel. De krav som ställs på ett spel som det i det här arbetet är 

bland annat att fienderna behöver använda dessa tre variabler, då det är den typen av spel 

det här arbetet handlar om. Ett sådant spel behöver även vara kontinuerligt så evolutionen 

ordentligt kan testas, och för att de flesta spel av den typen är kontinuerliga. Om spelet 

exempelvis är turbaserat kan det ge missvisande resultat. Det är även viktigt att värden finns 

som kan användas för evolutionen, exempelvis hur ofta spelaren blir skadad eller hur 

träffsäker spelaren är när den skjuter. För att uppfylla några av dessa krav (de som gällde 

även deras arbete) skapade Demasi och Cruz (2002) ett 2D-spel där spelaren skulle skjuta på 

fiender utplacerade i spelvärlden, som även beskrevs i kapitel 2.4. Med jämna mellanrum 

placerades ammunition ut, som spelaren var tvungen att plocka upp för att kunna fortsätta 

besegra fiender. Varje gång en fiende besegrades ersattes den av en ny, så att antalet fiender 

var konstant. 

Ett alternativ till implementation är en algoritmanalys, som kan göras utan att implementera 

algoritmen i ett program. Nackdelen med ett sådant tillvägagångssätt är att avgörande 

faktorer lätt kan missas. Evolution är en teknik som är svår att uppskatta utan experiment, 

och det kan vara svårt att veta hur det fungerar i just den typ av spel som det här arbetet 

handlar om. Dessutom går en stor del av tekniken ut på att utvecklaren testar sig fram till 

vilken mutationschans som är bäst, hur föräldrar bäst ska väljas osv. Speciellt för tekniken 

utan förebildsgenom är detta viktigt, då det för den tekniken inte finns något som har skapats 

i förväg; framstegen måste göras med noga valda mutationschanser och urval av föräldrar. 

Det ska heller inte glömmas att teknikerna är tänkta att användas i spel, och det bästa sättet 

att utvärdera teknikerna är då rimligtvis att skapa ett spel som använder teknikerna. 

3.1.4 Spelet 
Att använda just ett 2D-spel där spelaren ska besegra mängder av fiender genom att skjuta på 

dem är ett bra sätt att utvärdera evolution, då det ger en strid ström av fiender. Dels gör det 

att evolutionens kugghjul kan rulla fortare, och dels ger det användbar information. Antalet 

fiender som träffas varje sekund kan tala om hur duktig spelaren är, och medelvärdet på 

spelarens hälsa kan tala om hur bra spelaren är på att undvika att bli skadad. Spelet som 

skapades för det här arbetet är dock inte riktigt som det spel Demasi och Cruz (2002) 

använde. Den största skillnaden är fienderna; i deras arbete evolverades fiendernas 

rörelsemönster, de besegrades med ett enda skott och skadan de orsakade på spelaren var 

konstant. Dessutom kunde fienderna, och spelaren, bara röra sig i ett visst antal riktningar; 

fyra för fienderna och åtta för spelaren. Som förklarats tidigare i kapitlet är den typen av spel 

inte vanlig, vilket är orsaken till skillnaderna mellan spelet i detta arbete och det spel Demasi 

och Cruz (2002) skapade. Istället för att fienderna går i ett begränsat antal riktningar kan de i 

spelet för det här arbetet gå åt alla håll, deras hastigheter och skadan de orsakar på spelaren 

varierar och de kan tåla flera skott. Grundtanken är dock densamma; ett antal fiender är 

utplacerade i spelvärlden och spelaren ska skjuta dem utan att själv bli skadad, i ett 

kontinuerligt spel som inte tar slut förrän spelaren själv avslutar. 

För att minimera antalet faktorer som kan påverka hur svårt spelet är hålls så mycket som 

möjligt statiskt. Fiender placeras ut med samma frekvens hela tiden, maxantalet fiender är 

alltid vara detsamma, bland annat. Då spelet hölls enkelt finns inte mycket som kan variera, 

vilket i det här fallet är bra. Det enda som förändras är de tre variabler som evolveras, vilka 

förändras med tiden. Spelarens strategi kan naturligtvis förändras för att lättare besegra 

fiender som tål mer och liknande, men fiendernas strategi ändras aldrig. Eftersom en 
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artificiell intelligens användes för spelaren i undersökningen är även spelaren statisk i det 

fallet. 
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4 Implementation 

Som nämnt i föregående kapitel behöver ett spel som det i det här arbetet uppfylla ett par 

krav. Dessa är bland annat att fienderna behöver använda variablerna hälsa, snabbhet och 

skada, samt att dessa ska kunna balanseras med evolution. Ett sådant spel behöver även vara 

kontinuerligt, och det är viktigt att det går att få ut gott om värden för utvärdering och 

svårighetsvärde, exempelvis hur ofta spelaren dör. Det nämndes även att en bra typ av spel 

för detta är ett 2D-spel där spelaren skjuter på ankommande fiender, på grund av att sådant 

spel är kontinuerligt och ger en strid ström av fiender. Figur 9 visar en enkel representation 

av hur ett sådant spel kan se ut. Fyrkanten är spelaren, de större cirklarna är fiender på väg 

mot spelaren och de mindre cirklarna är spelarens skott på väg i den riktning spelaren är 

riktad. Pilarna visar entiteternas riktningar. 

 
 

I kapitel 4.1 beskrivs spelets design mer ingående, exempelvis hur spelet fungerar i stora drag 

och hur koden är strukturerad. Kapitel 4.2 beskriver hur de tekniker Demasi och Cruz (2002) 

föreslog används i detta arbete. I kapitel 4.3 beskrivs och motiveras hur svårigheten räknas 

ut. Kapitel 4.4 beskriver hur fitness hanteras i spelet, medan kapitel 4.5 beskriver och 

förklarar vilken mutationschans och selektionstyp som används i programmet, samt varför. 

De artificiella intelligenserna som styr spelaren och fienderna förklaras i kapitel 4.6, och 

kapitel 4.7 går igenom generella förändringar genom projektets gång. 

4.1 Design 

Spelet som implementerades i detta arbete ser i stort sett ut som Figur 9. Spelaren spelar 

spelet sett uppifrån, likt det spel som Demasi och Cruz (2002) skapade. Fienderna i spelet är 

zombies, vars enda vilja är att gå mot spelaren, och skada denna. Spelaren är utrustad med 

ett skjutvapen för att kunna besegra dessa fiender innan de kommer nära nog för att skada 

spelaren. Varje gång ett skott från spelaren träffar en fiende förlorar den tre hälsopoäng, och 

när fienden inte har några hälsopoäng kvar dör den. Detsamma gäller när spelaren blir 

slagen av en fiende. Mängden hälsopoäng en fiende har när den placeras ut bestäms av 

hälsogenen i dess genom. För varje besegrad fiende belönas spelaren med poäng, som inte 

påverkar spelet på något vis, utan fungerar endast som motivation för mänskliga spelare. 

Figur 10 är en skärmdump från spelet, som visar hur fienderna närmar sig spelaren, som 

försvarar sig, samt information tillgänglig för spelaren i nederkanten. Spelaren får inte se den 

Figur 9 Enkel representation av spelet 
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statistik som samlas in under sessionen, och den AI-styrda spelaren har inte heller tillgång 

till statistiken på något vis. Tanken är att spelaren ska vara ovetande om vad 

svårighetsgraden baseras på, eftersom den informationen kan missbrukas som tas up i 

kapitel 6.2. 

 

Figur 10 Skärmdump från spelet 

Spelaren kan röra sig fritt i spelvärlden, med en konstant hastighet (spelaren kan även stå 

still). Spelaren kan bara gå fram- och baklänges i den riktning spelaren står i, men kan 

givetvis vrida sig för att röra sig i alla riktningar. När spelaren går baklänges är hastigheten 

40 % av vad hastigheten är framlänges, och när spelaren skjuter avlossas skott i 

spelarkaraktärens riktning, som visas i Figur 9 och som även kan ses i Figur 10. Vapnet är ett 

automatvapen, som avlossar skott med 0.15 sekunds mellanrum så länge spelaren vill skjuta. 

Spelaren har 25 skott som kan avfyras innan den måste ladda om, vilket tar två sekunder. Att 

spelaren måste ladda om finns med för att ”avskräcka” från att skjuta mållöst, och uppmana 

till att sikta. 

Spelaren styr med antingen WASD-tangenterna eller piltangenterna, och skjuter med 

mellanslag. Med 4/5 sekunds mellanrum placeras en fiende ut vid en slumpmässigt vald 

punkt vid slumpmässigt vald kant, givet att färre än maximalt antal fiender, 25 stycken, 

redan är utplacerade. 

4.1.1 Kod 
Spelet är programmerat i språket C++, och använder biblioteket Haaf’s Game Engine (2008) 

som motor. Det uppdateras och renderas i en spelloop, och det är i uppdateringsdelen i 

denna loop som fienderna förflyttas, knappar läses av och statistik uppdateras. Det är denna 

del som refereras till som ”uppdatering” i rapporten. För varje uppdatering av spelet 

undersöks alla regelbundna händelser, exempelvis utplacering av en fiende. Om det har gått 

tillräckligt lång tid sedan senaste gången händelsen kördes körs koden. 

Koden är uppdelad i ett antal komponenter. Ett urval av dessa komponenter visas i Figur 11. 

För att snabbt och automatiserat kunna skapa testdata kan spelet starta om sig självt, utan att 

en människa behöver starta om hela programmet. Klassen Game hanterar de delar som 

stannar kvar mellan spelsessioner, exempelvis antalet spelsessioner som spelats, och startar 
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om spelet. För att enkelt kunna starta om spelet hanteras allt som byts ut vid omstart av 

klassen GameSession. När spelet startas om tas nuvarande instans av GameSession bort, och 

en ny skapas. Det som hanteras av GameSession hade kunnat hanteras, och hanterades först, 

av Game, men efter ett par fel som berodde på att vissa variabler etc. inte nollställdes lades 

GameSession till, för att samla allt som ska rensas på ett ställe så bortglömda variabler inte 

påverkar nästa spelsession. Liknande samlas all statistik och statistikhantering i klassen 

StatKeeper, för att enkelt kunna rensa ut all statistik och för att kunna isolera detta från 

resten av programmet. Klassen Evolution hanterar och isolerar evolutionen från resten av 

programmet. Evolution använder i sin tur klasser som representerar teknikerna föreslagna av 

Demasi och Cruz (2002); Method1 för tekniken med förebildsgenom och Method3 för 

tekniken utan förebildsgenom. Bara en av teknik-klasserna kan användas av en instans av 

Evolution. 
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Figur 11 Klassdiagram 

4.1.2 Klassen StatKeeper 
Som nämnt ovan hanteras all statistik av klassen StatKeeper för att hålla statistikhantering 

isolerad. Varje instans av GameSession äger en instans av StatKeeper, som den uppdaterar 

för varje varv i spelloopen, så statistik baserad på tid kan hållas korrekt. Förutom 

uppdateringsfunktionen anropas särskilda funktioner hos StatKeeper av GameSession när en 

fiende placeras ut eller dör, spelaren dör eller blir slagen av en fiende eller en kula dör samt 

efter varje kontroll av kollisioner för att föra statistik över hur många fiender som blir 

träffade varje sekund. 

4.1.3 Utskriven data 
Varje gång antalet dödade fiender är jämnt delbart med talet 100, det vill säga för var 

hundrade fiende, skrivs den statistik som hanteras av StatKeeper ut till en textfil, med hjälp 

av den standardfilström som finns till C++. Varje spelsession skapar två textfiler med 

filnamn baserade på starttid. Textfilerna är uppdelade i rader och kolumner, där varje rad är 

en utskrift, och varje kolumn är en kategori, vilket skapar tabeller som kan öppnas och 

hanteras i program som kan hantera tabeller, exempelvis Microsoft Excel. Tabell 1 är ett 

urklipp ur en sådan textfil. De två textfilerna hanteras parallellt, där den ena textfilen är i det 

format som syns i Tabell 1, medan den andra visar förändringen sedan senaste urskriften. På 

så vis går det med ena textfilen att se vad exempelvis fiendernas medelhälsa var efter 500 
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fiender, och med den andra textfilen få de data som beskrivs i kapitel 3.1.1, exempelvis hur 

många gånger spelaren dog mellan den 400:e och 500:e fienden. Den andra textfilen kan 

naturligtvis fås från den första i efterhand, men för att underlätta görs detta när spelet körs. 

Tabell 1 Exempeltabell över fiendernas hälsa vid ett par utskrifter 

Döda fiender Min hälsa Medelhälsa Max hälsa 

100 6 6 8 

200 4 7 8 

300 6 8 12 

400 6 9 12 

500 8 9 12 

För att sammanfoga flera spelsessioner till ett medelfall skapades ett program som läser in 

varje rad av varje fil, och räknar ut medelvärdet av varje kolumn per rad. Detta skrivs ut till 

en ny textfil, med exakt samma struktur som de textfiler som skapas under spelsessioner. 

Resultatfilens värde för exempelvis spelardödsfall efter 200 fiender visar medelvärdet av alla 

loggfilernas spelardödsfall efter 200 fiender. 

4.2 Användningen av teknikerna 

Det här delkapitlet beskriver vilka anpassningar som behövde göras på de två tekniker som 

Demasi och Cruz (2002) föreslog, för att kunna använda dem i det här spelet. Först beskrivs 

risken med att använda korsning i det här sammanhanget, vilket gäller för båda teknikerna. 

Därefter beskrivs teknikerna under vars en rubrik. 

4.2.1 Korsning 
Att korsa två genom för att få ett nytt kan i det här fallet vara riskabelt, då en fiende som 

blivit väldigt snabb kan korsas med en som blivit väldigt tålig, och då få ett genom som ger en 

väldigt snabb och tålig individ, som Figur 12 visar exempel på. Fienden skulle i ett sådant fall 

potentiellt vara dubbelt så svår att besegra som alla andra fiender. Detta gäller i synnerhet 

när den ena föräldern är målgenomet, som kan vara en del av tekniken med förebildsgenom. 

Om skillnaderna mellan genomen inte är stora kan det ge acceptabelt resultat, men om 

skillnaderna kan variera kraftigt kan genom som är för svåra uppstå. 

12, 50, 5 2, 80, 5

12, 80, 5

 

Figur 12 Dålig korsning. Ett genom får två maximerade gener 

4.2.2 Tekniken med förebildsgenom 
Som nämndes i kapitel 3 kan tekniken med förebildsgenom som Demasi och Cruz (2002) 

föreslår inte riktigt användas i det utförande som de använder det i. De föreslår två sätt att 

evolvera genomen med den tekniken. Det ena sättet går ut på att genomet för varje mutation 

tas ett steg närmare målgenomet, efter så kallat Hammingavstånd. Hammingavståndet är det 

antal förändringar som krävs för att genomet ska bli exakt som målgenomet; om tre gener 
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skiljer genomet från förebildsgenomet är avståndet tre. För att minska avståndet ändras en 

av generna till vad motsvarande gen har för värde i förebildsgenomet. Det andra sättet går ut 

på att ha en samling av de senaste dödade individerna och korsa en av dessa med 

målgenomet, för att få fram ett nytt genom. 

Korsning kan i det här sammanhanget vara riskabelt, som kapitel 4.2.1 beskriver. Att 

förändra en gen direkt till motsvarande gen i målgenomet kan vara lika dåligt, då en fiende 

med tio hälsa kan gå direkt till det värde målgenomet har, exempelvis tjugo. Med det är det 

inte sagt att det första sättet inte kan användas, men det måste användas på ett annat sätt än 

på det vis Demasi och Cruz (2002) gjorde. Även om en gen inte kan ändras direkt till 

motsvarande gen i förebildsgenomet kan genen ändras mot förebildsgenomets gen, och det 

kan fortfarande talas om Hammingavstånd. Om förebildsgenomets hastighetsgen har värdet 

100 och genen börjar med värdet 50, kan en mutation öka värdet med 10 %, vilket innebär att 

hastigheten efter första mutationen är 55. Hammingavståndet är i ett sådant fall tio i början, 

då det krävs tio mutationer för att nå målet, och minskar med ett för varje mutation, och det 

totala Hammingavståndet är summan av antalet mutationer som krävs för varje gen. Det här 

sättet används för att mutera genom för tekniken med förebildsgenom i det här arbetet. 

Appendix A innehåller koden för mutationsfunktionen som används, för mer detaljer om hur 

detta går till. 

Algoritmen sparar de senaste tio besegrade fienderna (som nämns för det andra sättet), och 

när en ny individ ska placeras ut väljs ett av genomen i denna samling med roulettselektion, 

genomet kopieras och muteras, och en fiende med det nya genomet placeras ut. Demasi och 

Cruz (2002) använde inte en samling av de senaste individerna när de använde 

Hammingavstånd, troligen på grund av att när en fiende dog i deras spel ersattes den direkt 

av en ny, vilket gjorde att genomet direkt kunde muteras och placeras ut igen. För det här 

spelet kan antalet fiender variera, och då behövs någon form av samling med genom som kan 

användas. När spelsessionen startar placeras förebildsgenomet för den ursprungliga 

svårighetsgraden i denna samling, som de första genomen baseras på. Om spelet börjar med 

en lätt svårighetsgrad placeras det lätta förebildsgenomet i samlingen, och de första 

fienderna får muterade versioner av det genomet. 

4.2.3 Tekniken utan förebildsgenom 
För tekniken utan förebildsgenom behövs inte lika stora anpassningar som för tekniken med. 

Tekniken går i stora drag ut på att de bästa genomen hålls i en samling, som används när nya 

fiender ska placeras ut. När en ny fiende ska placeras ut väljs ett genom ur samlingen med en 

viss selektionstyp, genomet kopieras och kopian muteras, och en ny fiende placeras ut med 

det nya genomet. Buckland (2002) förklarar mer ingående hur detta kan göras. Samlingen är 

sorterad efter fitness, där det bästa genomet ligger först, och det sämsta sist. I kod är 

samlingen ett multiset, som är en av standardklasserna för C++. På grund av att samlingen 

hålls sorterad är det lätt att avgöra om ett nytt genom är bättre än det sämsta i samlingen; 

genomet placeras i samlingen och det sista tas bort, om det nya genomet var sämre än alla i 

samlingen hamnade den sist och tas bort direkt, annars tas ett gammalt genom bort och det 

nya genomet stannar kvar. Likt tekniken med förebildsgenom som beskrevs ovan fylls 

samlingen i början med ett grundgenom. Grundgenomet är i det här fallet förebildsgenomen 

för tekniken med förebildsgenom, och samlingen fylls med exakt samma genom så samlingen 

består av trettio identiska genom utan fitness. Det handlar inte om något annat än 

återanvändning; när algoritmen väl börjat används inte förebildsgenomen av denna teknik. 
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4.3 Att bestämma svårighet 

En av de centrala delarna i den teknik för dynamisk svårighetsgrad som Demasi och Cruz 

(2002) föreslår, evolution, är att mäta hur svårt spelet är. Den funktion de använde för att 

räkna ut svårighet är Formel 1, där ef är svårigheten, r är antalet dödade fiender delat med 

antalet avlossade skott (träffsäkerheten), och d är noll om spelaren blev slagen de senaste två 

sekunderna, annars ett. 

   
     

 
 

Formel 1 Den svårighetsfunktion som Demasi och Cruz använde 

En stor fördel med en svårighetsfunktion som Formel 1 är att svårighetsvärdet är 

normaliserat, vilket betyder att det alltid är mellan noll och ett, där värde nära ett innebär att 

spelet är lätt. Demasi och Cruz (2002) bestämde att spelet var svårt när svårighetsvärdet var 

0.6 eller lägre, och att fienderna då inte skulle bli svårare. Denna funktion är väldigt enkel, 

vilket var vad Demasi och Cruz (2002) ville när de bestämde sig för att använda den. Att till 

största del basera svårigheten på spelarens förmåga att sikta är lite osäkert, då det bara 

fångar upp en del av det som utgör spelarens förmåga att besegra fiender. Spelaren kan vara 

väldigt bra på att sikta, men vara dålig på att reagera på ankommande fiender. Detta kan 

behandlas av d i Formel 1, men det ger bara antingen noll eller ett baserat på om spelaren 

blev slagen de senaste två sekunderna. Två sekunder är väldigt kort tid, och spelet kan då 

anses vara svårt i två sekunder, och sedan återgå till att vara enkelt. Istället föreslås i det här 

arbetet att använda fler faktorer, som håller sig till samma anda som den funktion Demasi 

och Cruz (2002) använde. 

De faktorer som användes i detta arbete är framtagna efter observationer av spelet, och 

tanken är att täcka så mycket som möjligt som påverkar svårighetsgraden för att på så vis ge 

en så säker uppfattning som möjligt. Funktionen hålls enkel, där varje faktor är ett värde i 

intervallet [0, 1]. Likt Formel 1 hålls svårigheten normaliserad genom att addera ihop 

faktorerna och dividera detta med antalet faktorer, så även svårighetsvärdet ligger i 

intervallet [0, 1]. Datorer är betydligt kraftfullare än i början av 2000-talet, när Demasi och 

Cruz (2002) gjorde sitt arbete, och algoritmen kan använda mycket mer avancerade sätt att 

bestämma svårigheten. Faktorerna hålls ändå enkla, för att minimera tiden det tar att räkna 

ut dem. För att underlätta valet av faktorer isolerades faktorerna till en separat funktion, där 

faktorerna beräknas och läggs i en vector. När faktorerna används adderas de och summan 

divideras med antalet. Att hantera svårighetsfunktionen på det viset är användbart under 

utvecklingen, men när faktorerna är bestämda kan det göras på ett mer statiskt och troligen 

mer optimerat sätt. 

Svårighetsvärdet är en viktig del, då det är det som ser till att spelet inte blir för svårt, och 

kan dessutom användas när spelet ska utvärderas för att följa svårighetsgradens utveckling. 

Värdets syfte är att agera broms när spelet är svårt. Denna broms ska sättas in i rätt läge; inte 

för tidigt eller för sent. Att bestämma värdet skulle kunna vara ett arbete i sig för ett 

komplext spel, och förhoppningen med svårighetsvärdet i detta arbete är att vara någorlunda 

rättvisande, men inte nödvändigtvis perfekt. Svårighetsvärdet ska rimligtvis inte bero på 

faktorer som kan påverkas i stor utsträckning av hur spelaren spelar, exempelvis hur ofta den 

laddar om sitt vapen. Om spelaren laddar om sällan skulle det kunna tolkas som att den 

skjuter målmedvetet och sällan behöver ladda om, och därför kan besegra mer utmanande 
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fiender. Men även en erfaren spelare kan ha som stil att ladda om så fort chans ges, för att 

alltid ha maximalt antal skott tillgängliga. Nedan beskrivs de faktorer som användes i spelet, 

och varför de användes. Som nämnt tidigare är varje faktor ett värde i intervallet [0, 1], och 

faktorerna läggs ihop för att få fram svårighetsvärdet. 

4.3.1 Faktorerna 
En faktor som inte påverkas mycket av spelarens spelstil är hur nära spelaren 

genomsnittsfienden är när den dör. Om fiender dör väldigt nära spelaren är de nära att slå, 

vilket gör spelet svårt. En erfaren spelare skulle medvetet kunna vara nära fiender den 

skjuter på, då det är lättare att träffa fiender på nära håll. Även om spelaren medvetet är nära 

fienden, är det ändå svårare än om fienden är långt ifrån, då fienden trots allt inte är långt 

ifrån att slå spelaren. Om fienderna dör i genomsnitt närmare än 300 pixlar från spelaren går 

avståndsfaktorn mot noll. Faktorn är ett vid 300 pixlar eller mer, och noll om fienden dog 

tillräckligt nära för att kunna slå spelaren. 

Spelarens träffsäkerhet är också en bra indikator på hur bra spelaren är, vilket även användes 

av Demasi och Cruz (2002) som nämndes tidigare. Faktorn är ett om träffsäkerheten är 80 % 

eller högre, och noll vid 0 % träffsäkerhet. Om träffsäkerheten är exempelvis 40 % är då 

träffsäkerhetsfaktorn 0,5. En annan, men besläktad, faktor är hur många skott som träffar 

fiender varje sekund. Om spelaren hela tiden måste undvika fienderna, och då inte har 

möjlighet att skjuta dem är spelet troligen svårt. Detsamma gäller om spelaren inte klarar av 

att träffa fienderna. Just därför är det viktigt att veta hur många fiender spelaren har 

tid/möjlighet att skjuta, och använda den informationen för svårighetsvärdet. Det behöver 

inte vara unika fiender som träffas, utan bara att en fiende träffats. Faktorn är ett om skott 

träffat fiender två eller fler gånger i sekunden, och noll om inget skott träffat en fiende. Det 

värde som visar hur många skott som träffar fiender är inte baserat på senaste sekunden, 

utan är ett medeltal av de senaste tio sekunderna. 

Förutom antalet skott som träffar fiender varje sekund är det intressant att veta hur länge 

fiender lever i genomsnitt. Om fiender lever väldigt länge kan det tyda på att spelaren inte 

klarar av att besegra fienderna, på grund av att de är för svåra. Genomsnittet är baserat på de 

trettio senaste fienderna, och faktorn är ett om livslängden är 1800 uppdateringar eller färre 

(vilket motsvarar 30 sekunder), och går mot noll när livslängden ökar. Den sista faktorn rör 

spelarens hälsa. Faktorn bestäms av spelarens genomsnittshälsa baserat på de senaste tio 

sekunderna, där faktorn är genomsnittshälsan delat på spelarens högsta möjliga hälsa, alltså 

procent av maximal hälsa. 

Om dödsfall ska undvikas kan ytterligare en faktor användas, som bestäms av hur många 

gånger spelaren dött. Att spelaren dör kan vara en väldigt tydlig signal på att spelet är för 

svårt. En sådan faktor kan minska med exempelvis 0.34 för varje dödsfall, vilket innebär att 

när spelaren dött tre gånger är faktorn noll och kan därefter aldrig gå upp igen. På grund av 

att antalet dödsfall används för att utvärdera arbetet är det inte fördelaktigt att använda en 

faktor som permanent minskar för varje dödsfall. 

Om spelaren dött de senaste trettio sekunderna är svårighetsvärdet satt till att vara under 

tröskelvärdet, oavsett vad faktorerna är, för att tvinga evolutionen att stå still så spelaren kan 

återhämta sig och för att faktorerna kan bli rättvisande efter att alla fiender rensats ut efter 

att spelaren dog. Resultatet av alla faktorerna är Formel 2, där mh är faktorn för spelarens 

medelhälsa, da är faktorn för fiendernas dödsavstånd, t är faktorn för spelarens träffsäkerhet, 
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l är fiendernas medellivslängd och tps är faktorn för antalet träffar per sekund. Resultatet blir 

s, som är svårighetsvärdet. 

  
             

 
 

Formel 2 Svårighetsfunktionen 

4.4 Fitnessfunktionen 

Som beskrevs tidigare i rapporten bestäms hur bra en fiende är med hjälp av en 

fitnessfunktion. En fitnessfunktion ska återspegla vad i den nuvarande miljön som är ett bra 

beteende, så fiender som presterar bra får ett högt fitnessvärde. Att en fiende slår spelaren 

kan vara bra, då fienden i så fall är bra på att ta sig fram till spelaren. Att en fiende varit i 

världen länge är kanske inte lika bra, på grund av att det inte nödvändigtvis betyder att den 

är bra, eftersom det kan bero på att spelaren inte bryr sig om den för att den inte utgör ett 

hot. Demasi och Cruz (2002) använde Formel 3 som fitnessfunktion. tl är det totala antalet 

sekunder fienden levde, dist är hur långt från startpositionen fienden dog, d hade värdet ett 

om spelaren tagit skada de senaste två sekunderna, annars noll, och K var en konstant. 

              

Formel 3 Den fitnessfunktion Demasi och Cruz använde 

En fitnessfunktion som baseras på hur långt fienden kommit under sin livstid är intressant 

om fiendernas rörelsemönster evolveras, men inte lika intressant annars. Om fienderna i 

början av spelet rör sig slumpmässigt är det viktigt att premiera dem som går mer 

målmedvetet, för att få fram individer som kan röra sig på ett bra sätt. Om individerna, som i 

detta spel, inte rör sig slumpmässigt utan redan från början rör sig målmedvetet mot 

spelaren är sträckan en individ förflyttat sig under sin livstid inte lika intressant. Det innebär 

dock inte att avstånd är helt ointressant; avståndet till spelaren ger en bild av hur bra fienden 

var på att ta sig fram till spelaren. Det kan dock vara missvisande om det enda som mäts är 

hur nära spelaren fienden kom, då en fiende som placerats precis framför spelaren och dödas 

direkt får ett högt värde, oavsett hur bra den egentligen är. Om faktorn räknar in hur långt 

fienden rört sig från startpositionen tas ett sådant fall med i beräkningarna. Fiendens 

avståndsfitness af ges då av Formel 4, där maxAvst är det maximala avståndet en fiende kan 

vara från spelaren (övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet), spelarAvst är avståndet till 

spelaren och str är sträckan från startpositionen. 

                            

Formel 4 Avståndsfitness 

Förutom avstånd räknas även antalet slag mot spelaren in. Till skillnad från den 

fitnessfunktion Demasi och Cruz (2002) använde, Formel 3, får inte alla individer en 

fitnessbonus när spelaren blivit slagen, utan bara de fiender som faktiskt slagit spelaren. Det 

är bara antalet slag som bestämmer bonusen, och inte när de skedde i förhållande till när 

fienden dog. För att ge fiender som slagit spelaren extra fitness används Formel 5, där slag är 

antalet slag och S är en konstant, vilket ger värdet sb. S hade i det här arbetet värdet tusen. 

          

Formel 5 Slagbonus 
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Fitnessfunktionen ska helst täcka upp alla tre variabler i genomet, så en individ kan få hög 

fitness oavsett hur dess balans av variabler är. Att basera fitness på hur nära spelaren 

individen kom, och slag mot spelaren, täcker upp hälsa och snabbhet, på grund av att fiender 

potentiellt kan komma närmare spelaren ju tåligare och/eller snabbare de är. Däremot täcks 

inte skadevariabeln upp lika bra. Fitness kan inte baseras på hur mycket skada fienden 

orsakat spelaren, på grund av att en fiende med hög skadevariabel per automatik får hög 

fitness, jämfört med en med lägre skadevariabel (givet att fienden lyckas slå spelaren). Det är 

därför ganska intetsägande, då fitness lika gärna skulle kunna baseras direkt på 

skadevariabeln istället för omvägen att mäta hur mycket skada den orsakat. Istället för att 

mäta hur enskilda individer presterar när det gäller skada belönas populationen kollektivt 

när spelaren blir skadad. Alla fiender får en fitnessbonus hb som är relativ till hur skadad 

spelaren är, se Formel 6, där maxHälsa är den högsta mängden hälsa spelaren kan ha, hälsa 

är nuvarande mängd hälsa och H är en konstant som i det här arbetet var hundra. 

                      

Formel 6 Hälsobonus 

Att bara använda de delar som hittills beskrivits har nackdelen att fitnessfunktionen kan ha 

ett tak för tekniken utan förebildsgenom. Om alla fiender dör på samma avstånd från 

spelaren, men ingen slår spelaren, får ingen individ högre fitness än de genom som finns i 

samlingen, då alla genom får samma fitness. Det innebär att genomen i samlingen aldrig byts 

ut, vilket i sin tur innebär att fienderna aldrig blir svårare. I värsta fall blir fienderna inte 

svårare när spelaren tycker spelet är för lätt, just på grund av att fienderna är för lätta och 

ingen utmärker sig. Det kan tänkas att det främst är väldigt bra spelare som helt lyckas 

undvika slag från fiender, vilket är illa då tekniken utan förebildsgenom är den teknik som 

kan tänkas vara bäst för spelare som kräver en större utmaning än den som kan ges med de 

svåraste förebildsgenomen som kan bestämmas för tekniken med förebildsgenom. För att 

övervinna detta räknas antalet döda fiender in i fitnessfunktionen, vilket gör att spelet blir 

svårare ju fler fiender spelaren besegrar, även om fienderna inte kommer närmre. Formel 7 

används för att ge fienderna en bonus för antalet fiender spelaren dödat, där db är bonusen, 

df är antalet döda fiender och D är en konstant. För att inte göra resten av fitnessfunktionen 

onödig bör D vara relativt litet. Om D är ett stort tal överskuggar det lätt de faktorer som 

indikerar att en fiende är bra, och inte bara skapad sent. I det här arbetet är D tio. 

         

Formel 7 Fitnessbonus för antalet döda fiender 

Den fitnessfunktion som används i algoritmen är summan av de delar som beskrevs ovan, 

vilket resulterar i Formel 8, där af är avståndsfitness, sb är slagbonusen, hb är hälsobonusen 

och db är dödsbonusen (antalet döda fiender) 

              

Formel 8 Fitnessfunktionen 

4.5 Mutationschans och selektion 

Som nämnt flera gånger tidigare i rapporten är mutationschansen och typen av selektion 

något som utvecklaren ofta får testa sig fram till. Det är mycket möjligt att utvecklaren kan 

komma fram till den bästa mutationschansen direkt, men oavsett är det intressant att 
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undersöka om det finns en bättre mutationschans. Som nämnt tidigare och som beskrivs i 

nästa delkapitel skapades en artificiell intelligens för att få fram testdata för att kunna 

jämföra de två tekniker som arbetet handlar om. Denna artificiella intelligens var tidigt 

färdig, vilket även undersökningsmiljön var. Detta innebar att mutationschans och selektion 

kunde utvärderas på liknande sätt som teknikerna. I detta delkapitel redovisas en del av 

denna process, samt diagram som togs fram med de testdata som skapades för att utvärdera 

olika mutationschanser etc. De diagram som visas i det här delkapitlet togs fram under 

utvecklingen, och skiljer sig från slutresultatet; bland annat var svårighetsfunktionen som 

användes inte den slutgiltiga. Utskrifterna är dessutom baserade på tid och inte på var 

hundrade fiende. 

4.5.1 Selektion 
För att ta reda på vilken av de två selektionstyper som beskrevs i kapitel 2.3.2 som ger bäst 

resultat spelades spelet med tekniken utan förebildsgenom av en artificiell intelligens tjugo 

gånger per selektionstyp (roulett och turnering). Varje omgång motsvarade femton minuter, 

och omgångarna sammanfogades till ett medelfall som beskrevs i kapitel 4.1.3. 

Svårighetsvärdet för detta medelfall användes för att ge en bild av hur bra selektionstypen var 

i detta fall. Figur 13 visar diagrammet för roulett och turnering (med grupper om fyra), där 

den vågräta axeln är antalet sekunder sedan omgången började. Målet var att 

svårighetsvärdet skulle nå 0.6, på grund av att 0.6 då var satt som gränsvärde för evolution, 

dvs. vid 0.6 ansågs spelet vara lagom utmanande. 

 

Figur 13 Svårighet med turnering och roulett 

Svårighetsvärdet når 0.6 betydligt snabbare med turneringsselektion än med 

roulettselektion. Med turneringsselektion tar det ungefär 8½ minuter att nå 0.6 och stanna 

där, och med roulettselektion tar det femton minuter. Om spelet så fort som möjligt ska nå en 

bra svårighetsgrad är det tydligt att turneringsselektion är bäst av dessa två typer, då den är 

dubbelt så snabb som roulett. Att evolvera aggressivt som turneringsselektion kan göra har 

sina nackdelar. Figur 14 visar antalet gånger spelaren dog från samma medelfall, och ger en 

annan bild av situationen. 

 

Figur 14 Spelardödsfall med turnering och roulett 
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Anledningen till att svårighetsvärdet snabbt kommer ner till 0.6 kan mycket troligt vara att 

spelaren dör många gånger. Antalet dödsfall var under utvecklingen en faktor för 

svårighetsvärdet, som minskade med en tredjedel för varje dödsfall, vilket innebar att när 

spelaren dött tre gånger drar den faktorn permanent ner svårighetsvärdet med 
 

 
, då det var 

sex faktorer totalt. Svårighetsvärdet för turnering i Figur 13 når 0.6 efter ungefär 500 

sekunder. Vid samma tidpunkt är antalet dödsfall 1,25 gånger i genomsnitt. Det antalet 

innebär att svårighetsvärdet permanent minskar med 
     

 

 

 
     . Efter just 500 sekunder 

skiljer det ungefär 0,073 mellan svårighetsvärdet med roulett och svårighetsvärdet med 

turnering, vilket innebär att vid just den tidpunkten är skillnaden väldigt liten för 

svårighetsvärdet. Figur 15 visar ett diagram baserat på samma värden som Figur 13, men 

med faktorn för antalet dödsfall borträknat. Skillnaden mellan selektionstyperna är väldigt 

liten, enbart sett till svårighetsvärdet. För variablerna hälsa, snabbhet och skada ökar de 

snabbare med turnering, och får högre värden. Med tanke på hur ofta spelaren dog med 

turneringsselektion i jämförelse med roulettselektion är det troligen mer önskvärt att 

använda roulett, för att inte göra spelet för svårt, för snabbt. På grund av detta används 

roulett för selektion till tekniken utan förebildsgenom. 

 

Figur 15 Svårighetsvärde utan dödsfaktor 

En likadan undersökning som för selektion för tekniken utan förebildsgenom gjordes för 

tekniken med förebildsgenom. Skillnaden i svårighetsvärdet var ytterst liten, men spelaren 

dog lite oftare med turnering än roulett, vilket gjorde att roulettselektion ansågs vara bäst 

även för tekniken med förebildsgenom. 

4.5.2 Mutationschans 
I den här algoritmen är mutationschansen relativt hög; 34 % för tekniken med 

förebildsgenom och 50 % för tekniken utan. Genomen består bara av tre gener, och om 

förhoppningen är att en gen ska mutera per genom behövs därför en hög mutationschans. 

Om ett genom skulle bestå av femtio gener och mutationschansen är 10 %, muterar i 

genomsnitt fem gener för varje nytt genom. Om genomen däremot bara består av tre gener, 

men mutationschansen är 10 %, muterar i genomsnitt 0.3 gener för varje nytt genom vilket 

skulle innebära att många genom inte är olika respektive föräldergenom. Om 

mutationschansen är 34 % muterar i genomsnitt en gen för varje genom. Försök gjordes med 

tekniken med förebildsgenom där mutation utvärderades på hela genomet, där mutationen 

förändrade en gen som ännu inte nått motsvarande gen i förebildsgenomet, dvs. en gen vars 

Hammingavstånd är större än noll. Tanken var att mutationschansen då kan vara 100 % så 

exakt en gen förändrades varje gång. Försöken visade dock att skillnaden var väldigt liten i 

genomsnitt. Figur 16 visar diagrammet för genomens medelhälsa med de två 

mutationstyperna. Mutationschansen för mutation per genom är 100 %, och chansen för 

mutation per gen är 34 %. 
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Figur 16 Jämförelse mellan genomens medelhastighet med mutation per genom och 
per gen 

Att utvärdera mutation per genom ger en aning snabbare ökning, troligen på grund av att 34 

% chans för mutation per gen ibland inte ger någon mutation alls för ett genom. Trots det 

utvärderas mutation per gen. Att genom ibland inte får någon gen alls förändrad, och ibland 

fler än en, ger populationen mer mångfald än om exakt en gen förändras för varje nytt 

genom, nästan mekaniskt. 

För tekniken med förebildsgenom kan en gen inte muteras om den redan har samma värde 

som motsvarande gen i förebildsgenomet. Om ett genom började från det lätta 

förebildsgenomet kan en gen inte ha ett högre värde än motsvarande gen i det medelsvåra 

förebildsgenomet förrän alla tre gener har minst lika högt värde som förebildsgenomets 

gener. På så vis skapas en viss proportion mellan generna. För tekniken utan förebildsgenom 

finns ingen sådan regel, vilket innebär att det inte är några proportioner mellan generna. 

4.5.3 Om teknikernas hastighet 
För att det ska krävas hundratals fiender för evolutionen att nå en bra svårighetsgrad har 

mutationsskalan satts till låga värden. Varje mutation för tekniken med förebildsgenom tar 

den muterade genen 5 % närmare förebildsgenomets gen, vilket innebär att det krävs totalt 

sextio mutationer för ett genom att ha samma värden som sitt förebildsgenom. Evolutionen 

kan göras snabbare genom att öka mutationsskalan så varje steg tar genen 10 % närmare. För 

tekniken utan förebildsgenom ökar en mutation en viss gen med ett slumpmässigt tal inom 

ett visst intervall. Medan tekniken med förebildsgenom alltid muterar exakt lika mycket för 

varje gen kan alltså tekniken utan förebildsgenom mutera olika mycket varje gång. För 

hälsogenen gäller intervallet [0.5, 1], för snabbhetsgenen gäller [1.5, 3] och för skadegenen 

gäller [0.25, 0.5]. Som för tekniken med förebildsgenom kan intervallen gå mellan högre tal, 

exempelvis [2, 3] för hälsogenen, för att snabbare nå en bra svårighetsgrad. Anledningen till 

att mutationerna medvetet påverkar genomen relativt lite är som nämnt för att ge mycket 

data för utvärderingen. 

4.6 De AI-styrda karaktärerna 

Som beskrevs i kapitel 3.1.1 går det betydligt snabbare att låta en artificiell intelligens styra 

spelaren än att låta en människa göra det. Spelet kan snabbspolas när det spelas av en 

artificiell intelligens, vilket låter varje spelsession köras mer än 16 gånger snabbare än utan 

snabbspolning. Om testerna dessutom utförs på en relativt kraftfull dator med fyra 

processorkärnor kan fyra spelsessioner vara igång samtidigt, vilket i sig gör testerna fyra 

gånger snabbare än med en människa. De artificiella intelligenserna som styr fienderna och 

spelaren är väldigt enkla, speciellt fienderna. Nedan beskrivs hur fienderna fungerar, och 

efter det beskrivs mer i detalj hur den artificiella intelligensen för spelaren är. 

50 

60 

70 

80 

90 

5
 

4
0

 

7
5

 

1
1

0
 

1
4

5
 

1
8

0
 

2
1

5
 

2
5

0
 

2
8

5
 

3
2

0
 

3
5

5
 

3
9

0
 

4
2

5
 

4
6

0
 

4
9

5
 

5
3

0
 

5
6

5
 

6
0

0
 

6
3

5
 

6
7

0
 

7
0

5
 

7
4

0
 

7
7

5
 

8
1

0
 

8
4

5
 

8
8

0
 

Per genom 

Per gen 



 

 30 

4.6.1 Fienderna 
Fiendernas enda uppgift är att ta sig fram till spelaren och orsaka skada. Det som behövs är 

att fienderna kan röra sig mot spelaren och upptäcka när de är tillräckligt nära för att slå. 

Fienderna justerar vid varje uppdatering sin rotation för att vara riktad mot spelaren. 

Justeringen är inte omedelbar; vid varje uppdatering vrids fienden ett visst antal grader mot 

riktningen till spelaren, vilket innebär att fienderna behöver tid att vrida sig. Om fienden är 

tillräckligt nära spelaren för att slå denne anropar fienden spelarens skadefunktion, så 

spelaren förlorar hälsa. Avståndet fås från längden på vektorn från fienden till spelaren. 

4.6.2 Spelaren 
Den artificiella intelligensen ska helst spela exakt som en mänsklig spelare, men det är ofta 

väldigt svårt, om ens möjligt. Att efterlikna de taktiker människor kan använda är svårt, 

exempelvis att gå baklänges, svänga och skjuta samtidigt. Den artificiella intelligens som 

implementerats för detta arbete är relativt enkel, och styrs av en tillståndsmaskin. En 

tillståndsmaskin är enkelt beskrivet ett system som befinner sig i olika tillstånd, exempelvis 

”skjuter” och ”går mot punkt”. Systemet kan gå från ett tillstånd till ett annat vid en händelse, 

exempelvis att systemet befinner sig i tillståndet ”skjuter”, händelsen ”ammunition slut” sker, 

vilket tar den till tillståndet ”laddar om”. Den artificiella intelligens som styr spelaren i detta 

arbete har bland annat de tillstånden. Den kan befinna sig i två tillstånd samtidigt; ett för 

rörelser, och ett för hur den använder sitt vapen. De tillstånd som finns för rörelser är 

”stillastående” och ”rörlig”. De tillstånd som finns för vapenanvändandet är ”skjuter”, ”laddar 

om”, ”sysslolös” och ”undvikande”. Sambandet mellan tillstånden visas i Figur 17, samt 

händelserna som får tillståndsmaskinen att byta tillstånd. 

Stillastående Rörlig
Fiende nära

Destination nådd

Sysslolös Skjuter
Fiende utplacerad

Laddar om

Ammunition slut

Undvikande
Fiende nära

Fiende nära

Destination nådd
Fiende dödad

[nyFiende == NULL]

 

Figur 17 Tillståndsmaskinen 

Den artificiella intelligensen börjar syssloslös, och när en fiende placeras ut skickas 

händelsen ”fiende utplacerad” in i tillståndsmaskinen, vilket tar den till tillståndet ”skjuter”, 

där den hittar den närmsta fienden och väljer den som måltavla. Spelaren riktas mot den 

fiende som är nuvarande måltavla på exakt samma sätt som fienderna riktar sig mot 

spelaren. När den fiende som spelaren har som måltavla dör genomförs en ny sökning efter 

närmsta fiende. Hittas en fiende väljs den som ny måltavla, men om ingen hittas återgår 

spelaren till att vara sysslolös. 

Om ammunitionen tar slut när spelaren skjuter övergår den till att ladda om, och om en 

fiende skulle komma för nära antingen när den skjuter eller laddar om övergår den till att 

vara undvikande. Att vara undvikande innebär för vapentillståndet sysslolöshet, och det är 

framförallt rörelsetillståndet som är det intressanta. Den artificiella intelligensen skjuter bara 

när den är stillastående, och när en fiende kommer för nära övergår den till att förflytta sig 

till en ny punkt. Vid ankomst till den nya punkten återgår den till att vara stillastående och 
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skjutande. När en ny punkt som spelaren ska förflytta sig till ska väljas väljs först en 

slumpmässig punkt ut som kandidat. Därefter undersöks om några fiender finns i närheten 

av denna punkt, och att det inte är några fiender på vägen från nuvarande punkt till 

kandidatpunkten, så spelaren inte blir skadad på vägen dit. Om kandidatpunkten klarar båda 

testen förflyttar sig den artificiella intelligensen till punkten. Algoritmen gör tusen försök att 

hitta en punkt, och om ingen punkt kan hittas förflyttar sig den artificiella intelligensen till en 

slumpvis vald punkt i närheten utan hänsyn till fiender. 

4.7 Generella förändringar genom projektets gång 

Ursprungligen hade spelaren ingen möjlighet att återfå förlorad hälsa; hade spelarens hälsa 

hamnat under X % kunde det aldrig komma över det igen. Detta medförde en del problem, på 

grund av att det då inte är fördelaktigt att spelaren blir slagen, när den aldrig kan återhämta 

sig. Spelarens hälsa är användbar som faktor för svårighetsvärdet, och antalet slag på 

spelaren är en bra indikator på hur bra en fiende är på att ta sig fram till en spelare. 

Dessutom blir fiendernas skadevariabel oanvänd när det är viktigt för spelaren att till varje 

pris undvika att bli skadad, när spelaren aldrig kan återhämta sig. För att åtgärda detta lades 

konceptet ”health-pack” in, vilket är föremål som återställer tio av spelarens hälsopoäng när 

den plockas upp. Health-packs placeras regelbundet ut någonstans i spelvärlden, så länge 

spelaren är skadad och det inte är maximalt antal health-packs utplacerade. Att de placeras 

ut slumpmässigt i spelvärlden gör dessutom att spelaren behöver förflytta sig, och kanske 

även besegra fiender som är i vägen, vilket tillför en viss målsättning för spelaren. Den 

artificiella intelligensen fuskar dock där det gäller health-packs, då den automatiskt plockar 

upp dem när de placeras ut, även om den inte är nära. Detta beror på att det hade tagit extra 

tid att skriva kod för att få den artificiella intelligensen att plocka upp dem på ett bra sätt, 

vilket ansågs onödigt. 

Då spelarens träffsäkerhet är en faktor för svårighetsvärdet måste det finnas en nackdel med 

att missa ett skott. I de flesta förstapersonsskjutarspel har spelaren ammunition till sitt 

vapen, i begränsad mängd. För att inte förlora förmågan att besegra sina fiender på avstånd 

måste spelaren vara försiktig med förbrukningen av ammunition. I det här spelet har 

spelaren obegränsat med ammunition, vilket gör att det inte finns någon nackdel med att 

skjuta mållöst, vilket i sin tur gör att träffsäkerheten blir ointressant. Det kanske till och med 

kan vara en fördel att skjuta mållöst, då spelaren kan träffa många fiender på kort tid. För att 

det ska vara en nackdel att skott inte träffar en fiende lades det därför in att spelaren kan 

skjuta ett visst antal skott innan vapnet måste laddas om. När spelaren förbrukat alla skott 

tar det två sekunder innan vapnet kan användas igen, och under den tiden är spelaren 

försvarslös. 
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5 Utvärdering 

Som beskrevs i kapitel 3.1.1 skrivs data från spelet regelbundet ut till textfiler. Det som skrivs 

ut är information om både spelaren och fienderna. För spelaren handlar det om träffsäkerhet, 

antalet fiender som träffades av spelarens skott varje sekund, spelarens hälsa och medelhälsa 

vid det tillfället, hur många gånger spelaren dog samt svårighetsvärdet och 

medelsvårighetsvärdet. För fienderna rör det sig om lägsta, högsta och medelvärdet för de tre 

variablerna, dvs. vilken hastighet den långsammaste fienden hade osv., medellivslängden för 

fiender, hur nära spelaren fiender dog i genomsnitt och antalet döda fiender. Kapitel 4.1.3 

beskriver i detalj hur utskriften fungerar och hur textfilen är strukturerad. På grund av att 

spelet saknar uppdelning i form av banor ses var hundrade fiende som en milstolpe. Första 

utskriften sker när 100 fiender har dödats, nästa när 200 fiender har dödats osv. 

För utvärderingen av teknikerna spelades spelet av en artificiell intelligens, och varje 

spelsession pågick till spelaren hade besegrat 5000 fiender, vilket ger 50 utskrifter. Så fort 

antalet fiender som besegrats nådde 5000 avslutades spelsessionen. Tester under 

utvecklingen tydde på att spelet kan ge svåra fiender efter 3000-4000 fiender, men för att nå 

ett eventuellt maximum användes 5000 fiender. För varje teknik spelades 250 spelsessioner, 

där var och en gav en textfil, och för varje teknik sammanfogades dessa 250 textfiler till en 

enda textfil, som kan ses som ett medelfall. 

I det här kapitlet presenteras diagram framtagna med textfilerna från spelsessionerna. Figur 

18 visar exakt samma graf som Figur 3 från sida 3, som ses som ett exempel på hur en bra 

intressekurva för ett spel kan se ut. Då antalet dödsfall för spelaren kan ses som en 

intressekurva kan de kurvorna ge en inblick i hur underhållande spelet är. Något som också 

är intressant att undersöka är hur variablerna ökar, exempelvis hur fiendernas hälsa ökar i 

medelfallet för tekniken med förebildsgenom jämfört med tekniken utan. Hur lätt en teknik 

är att implementera och justera är också intressant. Detta kan indirekt framträda i graferna, 

men det är framförallt erfarenheter från implementationen som ger kunskap om det, och 

presenteras i slutet av det här kapitlet. 

 

Figur 18 Antalet dödsfall per bana i Half-Life 2: Episode One (2006) (efter Valve 
Corporation, 2012) 

Kapitel 5.1 presenterar resultatet av spelsessionerna som beskrevs ovan. Kapitel 5.2 

kommenterar omständigheter kring resultaten, exempelvis felkällor. Medelfallen analyseras 

och kommenteras i kapitel 5.3, och resultaten från enskilda fall analyseras och kommenteras 

i kapitel 5.4. Resultaten från de två teknikerna jämförs i kapitel 5.5. Kapitel 5.6 tar upp en 

brist i undersökningen, hur den hade kunnat undvikas och hur den påverkar det här arbetets 

resultat. 
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5.1 Resultaten 

I det här delkapitlet presenteras resultaten från spelsessionerna. Diagrammen i den här 

rapporten är skapta med data direkt från loggfilerna som skrevs ut av programmet för varje 

spelsession. Inga värden har förändrats eller tagits bort, och ingen spelsession har valts bort 

när medelfallet beräknades. Kapitel 5.1.1 visar diagram för medelfallet för tekniken med 

förebildsgenom, och kapitel 5.1.2 för tekniken utan förebildsgenom. För att visa hur 

teknikerna presterar i enskilda fall visar kapitel 5.1.3 tio spelsessioner för tekniken med 

förebildsgenom, och kapitel 5.1.4 för tekniken utan. De enskilda sessionerna är utvalda 

slumpmässigt; ett program skrevs som slumpmässigt plockade ut tio loggfiler för varje 

teknik. Sessionerna är alltså inte på något vis handplockade. 

5.1.1 Medelfallet med förebildsgenom 
Nedan visas grafer från spelsessionerna med tekniken med förebildsgenom. Figur 19 visar 

antalet dödsfall per 100 fiender och Figur 20 visar min-, medel- och maxvärde för 

variablerna hälsa, snabbhet och skada. Det ska poängteras att tekniken med förebildsgenom 

har maxvärden för generna, dvs. ett värde som generna inte kan komma förbi. 

 

Figur 19 Dödsfall per 100 fiender, med förebildsgenom 

 

 

 

Figur 20 Hälsa, hastighet och skada för fienderna med förebildsgenom, Högsta 
värdet hos förebildsgenomet är 24, 100 respektive 15 
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Något som omedelbart är tydligt är att Figur 19 inte har samma mönster som Figur 18. 

Kurvan går stadigt upp när antalet döda fiender ökar, men har inga tydliga toppar och dalar. 

Då kurvan är baserad på 250 spelsessioner är det ett generellt beteende som visas, och när 

slumpen är inblandad som för evolution är varje spelsession på något vis unik. Till skillnad 

från exempelvis Half-Life 2: Episode One (2006) kan det därför vara svårt, om ens möjligt, 

att bestämma hur ofta spelaren ska dö efter exempelvis den femte milstolpen. På grund av 

det är det inte konstigt att kurvan för medelfallet inte har samma mönster som Figur 18. 

Notera även hur stor skillnaden är mellan det genom som har högst värde och det som har 

lägst i exempelvis Figur 20b. I början är skillnaden runt 10, för att sedan stadigt minska. 

Baserat på Figur 20 är alla genom maximerade efter ungefär 3500 fiender, och vid den 

punkten planar antalet dödsfall ut.  

5.1.2 Medelfallet utan förebildsgenom 
Som för medelfallet för tekniken med förebildsgenom visas här antalet dödsfall per 100 

fiender i Figur 21, och Figur 22 visar min-, medel- och maxvärde för de tre variablerna. 

 

Figur 21 Dödsfall per 100 fiender, utan förebildsgenom 

 

 

 

Figur 22 Hälsa, hastighet och skada för fienderna utan förebildsgenom 

Likt tekniken med förebildsgenom uppvisar Figur 21 inte det mönster som finns i Figur 18. 

Precis som för det fallet är slumpen inblandad, vilket gör medelfallet till ett generellt 
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beteende och inte en typisk spelsession. Notera att variablerna inte ser ut att plana ut i Figur 

22, men att skillnaderna mellan högsta och lägsta värdet minskar. 

5.1.3 Enskilda fall med förebildsgenom 
För tekniken med förebildsgenom finns en punkt där fienderna inte längre blir svårare, vilket 

är när alla genom är exakt som det svåraste förebildsgenomet. Efter den punkten har 

tekniken i praktiken inget med svårighetsgraden att göra, eftersom alla fiender är lika svåra 

och det enda som händer när en fiende ska skapas är att ett genom väljs ur en samling av 

identiska genom och placeras ut oförändrad. Graferna för tekniken med förebildsgenom är 

streckade efter den punkt där alla genom blivit maximerade, för att visa när detta händer och 

för att tydliggöra när evolutionen kan anses vara slutförd. De tio grafer som visas i Figur 23 

är som tidigare nämnt slumpvis utvalda bland de 250 spelsessioner som spelades för 

tekniken med förebildsgenom. 
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Figur 23 Spelardödsfall för enskilda spelsessioner 

Något som kan vara värt att uppmärksamma är att antalet fiender som krävdes för att alla 

genom skulle bli maximerade varierar kraftigt. För Figur 23f skedde detta efter 2500 fiender, 

och för Figur 23a krävdes 4300 fiender. Även värt att notera är att tydliga toppar och dalar 

kan synas i flera av diagrammen, vilket är viktigt, som beskrivits tidigare. Till exempel har 

Figur 23a ett genomgående mönster som påminner om Figur 18. I Figur 23b, c, f och g hålls 

antalet dödsfall under tio, och varierar inte mycket. 

5.1.4 Enskilda fall utan förebildsgenom 
Till skillnad från tekniken med förebildsgenom finns inget ultimat genom för tekniken utan; 

genomen skulle kunna få hur höga värden som helst. Som för tekniken med förebildsgenom 

visar Figur 24 antalet dödsfall för spelaren från tio slumpmässigt utvalda spelsessioner från 

de 250 spelsessioner som spelades av den artificiella intelligensen. 
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Figur 24 Spelardödsfall för enskilda spelsessioner utan förebildsgenom 

Observera att de mönster som beskrivs av Schell (2008), som kan ses i Figur 18, kan ses på 

delar av graferna. Figur 24f har efter 3100 fiender tydliga toppar och dalar som kan tyda på 

ett underhållande spel, även om skillnaderna mellan topparna och dalarna är minimala. Även 

Figur 24g uppvisar detta beteende, till viss del, mot slutet. Antalet dödsfall är för majoriteten 

under 10, och för resten strax över 10. 

5.2 Om resultatet - möjliga felkällor 

Något som är viktigt att ha i åtanke är att spelsessionerna spelades av en artificiell intelligens 

och inte av en människa. Detta innebär dels att fler spelsessioner kan spelas på kortare tid, 

men det innebär också att andra resultat kan fås om en människa spelar spelet. Den 

artificiella intelligensen kan dessutom vara en felkälla; det är mycket möjligt att många 
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dödsfall beror på att den artificiella intelligensen fattade beslut som en människa aldrig hade 

gjort. Den artificiella intelligensen är enkel, och dessvärre inte perfekt. Ett sådant fall skulle 

kunna vara det som visas i Figur 25, där spelaren blivit inträngd i ett hörn. Den artificiella 

intelligensen hittar inte en säker flyktväg eftersom det finns fiender vid alla möjliga vägar, 

och flyttar sig därför till en slumpmässig punkt, oavsett om vägen dit eller själva punkten är 

säker. Risken är då stor att spelaren flyr rakt genom den stora gruppen med fiender till 

vänster och dör på vägen. En mänsklig spelare skulle lätt kunna komma fram till att det bästa 

vore att döda den ensamma fienden (markerad med kryss), och fly genom det då fria 

området. 

 
 

 

Även om den artificiella intelligensen fattar dåliga beslut ibland är det ändå troligt att en 

mänskig spelare hade presterat ungefär likadant. Situationer som var svåra för den artificiella 

intelligensen hade troligen varit svåra även för en mänsklig spelare. Det kanske till och med 

blir tydligare hur utmanande spelet är med den artificiella intelligensen; om spelaren ställs 

inför en väldigt utmanande situation och överlever återspeglas inte den situationen i antalet 

dödsfall och därför inte i grafen. Om de situationer där den artificiella intelligensen dog hade 

varit svåra även för en mänsklig spelare återspeglas svåra situationer i grafen. Som nämndes 

i början av kapitlet har inga spelsessioner valts bort eller fått värden justerade. Därför kan 

flera dödsfall i kapitel 5.1 bero på buggar och brister i koden för den artificiella intelligensen. 

Förutom den artificiella intelligensen finns troligen ett antal oupptäckta buggar i annan kod. 

Ett exempel på en bugg som upptäcktes men inte åtgärdades visas i Tabell 2. Enligt 

loggfilerna händer det att genom med nollställda gener placeras ut, för att försvinna innan 

nästa utskrift som skedde fem sekunder senare i denna loggfilstyp. Detta fel ansågs inte vara 

tillräckligt allvarligt för att kunna störa undersökningen, eftersom genomet försvinner igen 

kort efter att det dykt upp och inte verkar påverka några andra värden. Det är dock ett 

exempel på vilka fel som kan finnas i spelet. Andra, oupptäckta, fel är kanske allvarligare. 

Sannolikheten att detta är fallet är dock liten, då de troligen hade upptäckts under 

utvecklingen. 

Tabell 2 Tabellen visar en del av en loggfil där ett genom med nollställda gener 
placeras ut 

Tid Minhä. Medelhä. Maxhä. Maxha. Medelha. Maxha. Minsk. Medelsk. Maxsk. 

338,369 19 20 21 98 98 100 13 13 14 

338,669 0 20 21 0 98 100 0 13 14 

338,97 19 19 19 98 98 98 13 13 14 
  

Figur 25 Inträngd spelare. Fyrkanten är spelaren, cirklarna är fiender 
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5.3 Analys av medelfallen 

Oavsett om en del av dödsfallen beror på brister i den artificiella intelligensen för spelaren 

eller inte är resultaten intressanta. Något som är tydligt är att medelfallen för dödsfall inte på 

långa vägar har samma mönster som Figur 18. Detta beror med största sannolikhet på att 

spelet i detta arbete inte är uppdelad i banor som nämnts tidigare. Om ett spel är uppdelat i 

banor kan antalet fiender och därmed svårighetsgraden bestämmas för varje bana. Att få en 

viss del av en viss bana svår kan då åstadkommas genom att placera många och svåra fiender 

på den platsen. Detsamma gäller inte för spelet i det här arbetet. Dels kan utvecklaren inte 

bestämma att spelaren ska möta fler fiender vid ett visst tillfälle, utan även att slumpen är en 

stor del av förloppet. Om samma spelare spelar spelet på exakt samma sätt två gånger (och 

fienderna justeras till att exempelvis placeras ut på samma ställen båda gångerna), är spelet 

ändå med stor sannolikhet annorlunda båda gångerna eftersom mutation och selektion styrs 

av slumpen. Att bestämma hur svårt spelet ska vara efter exempelvis hundra fiender går inte 

så länge evolutionen inte begränsas och kontrolleras. 

Att slumpen gör spelet annorlunda varje gång det spelas kan vara bra då det kan göra att 

spelaren finner ett visst värde i att spela om spelet. Om ett spel är underhållande även efter 

första gången det spelats klart kan spelaren få ut fler timmar av spelet, utan att det behöver 

kosta mycket mer för utvecklaren (Laramée, 2002). Att låta slumpen styra en stor del av 

spelet innebär också att medelfallet inte har ett lika tydligt mönster som det hade kunnat ha 

om spelet varit uppdelat i banor. Medelfallen visar därför som nämnt tidigare inte en typisk 

spelsession som Figur 18 gör, utan ger snarare en inblick i hur svårighetsgraden ökar för 

tekniken, dvs. det generella beteendet. Just därför behöver grafer från enskilda spelsessioner 

analyseras. 

5.4 Analys av enskilda fall 

Något som är väldigt tydligt är att dödsfallen för spelsessionerna varierar kraftigt för båda 

teknikerna. Den artificiella intelligensen för spelaren förändras varken mellan eller inom 

spelsessioner; den spelar alltid på samma sätt. Att graferna ser så annorlunda ut beror därför 

troligen på själva evolutionen. Som tidigare beskrivet är slumpen en stor del av algoritmen, 

vilket innebär att algoritmens ”hastighet” varierar från session till session. Detta är 

naturligtvis inte bra om utvecklaren vill kunna kontrollera hur svårt spelet är varje gång det 

spelas. 

Även om implementationen i det här arbetet är bristfällig och för slumpmässig för att fungera 

i ett kommersiellt spel kan det ändå ge en inblick i om tekniken kan användas för att ge 

underhållande spel. Om en graf har ett mönster som påminner om Figur 18 kan spelet vara 

underhållande. Det viktiga är, som beskrevs i kapitel 2.1.1, att intressekurvan har toppar och 

dalar, så spelaren hinner slappna av lite innan nästa utmanande del (Schell, 2008). Figur 18 

har tydliga toppar och dalar, vilket även flera av de grafer som presenterades i kapitel 5.1.3 

och 5.1.4 har. 

5.4.1 Analys av tekniken med förebildsgenom 
Figur 23d och Figur 23i uppvisar mönster som påminner om de intressekurvor Schell (2008) 

beskriver. Båda diagrammen har tydliga toppar och dalar som ger spelaren möjlighet att 

slappna av innan spelet blir svårare, vilket enligt Schell (2008) är en viktig del i ett 

underhållande spel. Spelsessionerna har fler uppdelningar än Half-Life 2: Episode One 

(2006), vilket naturligtvis gör att diagrammen inte kan jämföras direkt med Figur 18, men 
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det generella mönstret är ändå närvarande. I Figur 18 går antalet dödsfall för svår 

svårighetsgrad från 12,46, sedan ner till 3,76, och därefter upp till 18,03, vilket i det fallet 

vittnar om att relativt stora variationer är acceptabla och kanske till och med bra. I Figur 23d 

var en topp tio dödsfall ”högre” än förra uppdelningen för att sedan till nästa uppdelning 

minska med femton, vilket kanske skulle komma som en chock för spelaren, men som även 

skulle kunna vara underhållande. 

Även om de två diagrammen som valts ut kan tyda på att tekniken är underhållande är de 

kanske inte rättvisande representanter för den genomsnittliga spelsessionen; exempelvis är 

antalet dödsfall betydligt lägre för flera andra sessioner. Som tidigare beskrivet spelar den 

artificiella intelligensen för spelaren likadant varje gång, vilket innebär att det är evolutionen 

som är opålitlig. Antalet fiender som måste besegras innan alla genom är maximerade 

varierar också kraftigt. I en av sessionerna är alla genom maximerade efter ungefär 2500 

fiender medan en annan dröjer till ungefär 4300 fiender. Att slumpen bestämmer hur lång 

tid det tar innan fienderna nått sin högsta svårighetsgrad kan vara bra, men det är tveksamt 

om det är bra att antalet fiender som måste besegras innan maximal svårighet varierar med 

runt 60-70 %. Sett till alla tio sessioner verkar tekniken ha potential, men uppfyller inte 

riktigt de förhoppningar som presenterades i kapitel 3.1.1, då exempelvis Figur 23b, c, f och g 

visar resultat som är långt från önskvärda. Om tekniken kan förbättras så varje spelsession 

påminner om Figur 23d och Figur 23i vore den betydligt bättre, och skulle kunna anses göra 

ett spel underhållande, men i den implementation som användes i detta arbete är det för 

opålitligt för att kunna anses vara bra. 

Att spelet ibland blir svårare snabbare än andra delar, det som syns som kraftiga ökningar 

som ofta blir en topp, kan bero på att det ibland sker fler mutationer än vanligt. Eftersom 

mutationschansen är 34 % skulle fienderna under en viss tid kunna bli svårare snabbare, om 

exempelvis många nya genom får fler än en gen förändrad. Liknande kan svårighetsgraden i 

stort sett stå still under en längre tid om inga eller väldigt få mutationer sker. Vid övergången 

till en ny gen kan ökningen av svårighetsgraden sakta ner, om exempelvis bara en gen 

återstår, vilket innebär att endast en mutation på den genen medför en förändring. 

Att spelet blir mindre utmanande beror sannolikt i det här fallet på annat än tekniken. Var 

fienderna placeras ut kan ha stor påverkan, exempelvis om fiender under en längre tid 

placeras väldigt nära spelaren, eller om spelaren under en längre tid befinner sig nära en 

kant. Dessutom kan den artificiella intelligensen för spelaren vara en stor felkälla, som 

beskrevs i kapitel 5.2. Den artificiella intelligensen skulle under en uppdelning kunna spela 

sämre än vanligt. Att den gör det kan bero på att fienderna under en längre tid placeras ut på 

ett sätt som är speciellt utmanande för just den artificiella intelligensen, exempelvis att den 

trängs in i ett hörn, där en mänsklig spelare antingen med lätthet hade kunnat klara sig eller 

aldrig ens låtit sig trängas in i hörnet. I själva tekniken finns inget som kan göra spelet lättare 

under en längre tid. Tekniken gör spelet svårare så länge det inte är tillräckligt utmanande, 

snarare än att den justerar sig mot hur svårt spelaren tycker spelet är. Genomens värden kan 

därför inte minska i den här implementationen. 

Det som skulle kunna göra genomen enklare är om ett genom som är lättare än de andra i 

populationen kommer väldigt nära spelaren och därför får högre fitness än resten. Genomet 

kommer då med större sannolikhet väljas när nya genom ska skapas. Detta kommer dock inte 

hålla i sig under en längre tid, då samlingen av genom som nya genom skapas ur ständigt 

byts ut. Genomet kommer därför inte finnas kvar när åtta fiender har dödats efter att 

genomen hamnade i samlingen, eftersom samlingen är en kö med åtta genom. Just därför är 
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orsaken till dalarna troligen andra delar i spelet, exempelvis fiendernas placering och 

spelarens artificiella intelligens, kanske i kombination med tekniken. Detta diskuteras vidare 

i kapitel 5.6. 

5.4.2 Analys av tekniken utan förebildsgenom 
För tekniken utan förebildsgenom är det tydligt att många fiender måste besegras innan 

antalet dödsfall blir högt. Som förklarat i kapitel 4.5.3 är båda teknikerna långsammare än 

vad de skulle kunna vara, men oavsett verkar evolutionen ha en lång ”startsträcka”. 

Dessutom håller sig antalet dödsfall på en relativt låg nivå, och det minimala antalet dödsfall 

för dalarna håller sig lågt. Att antalet dödsfall i dalarna är lågt kan dock vara bra, då linjen för 

den medelsvåra svårighetsgraden i Figur 18 nästan går helt ner mot noll strax innan slutet. 

Kapitel 4.5.1 beskrev att turneringsselektion verkade göra fienderna svåra snabbare, och det 

är mycket möjligt att turneringsselektion trots allt hade varit ett bättre val av selektion. 

Ingen av graferna uppvisar genomgående något som påminner om det mönster som finns i 

Figur 18. Figur 23f har mot slutet två tydliga toppar med dalar, men vid det laget är 

sannolikheten stor att spelaren sedan länge tröttnat. Kombinerat med informationen om 

variablerna från medelfallet är det inte konstigt att dödsfallen hålls låga, då svårighetsgraden 

ökar ytterst långsamt. De förhoppningar som presenteras i kapitel 3.1.1 möts inte av någon 

graf för denna teknik, även om de på vissa ställen uppvisar mönstret. Som nämnt duger det 

dock inte att de uppvisar mönstret på ett eller två ställen; det måste vara genomgående. 

Elitismen som fås av samlingen av genom kan vara en orsak till att spelet inte verkar vara 

underhållande med denna teknik. När ett genom får ett högre fitnessvärde än andra hamnar 

den i samlingen och kommer troligen snabbt kopieras. I det system Demasi och Cruz (2002) 

använde fanns en viss chans att ett nytt genom placerades ut istället för ett ur samlingen. Att 

göra det är framförallt viktigt när många genom och korsning används, men något liknande 

skulle kanske vara användbart även i det system som används i detta arbete. Om systemet 

ibland placerar ut en extra svår eller lätt fiende eller använder en liknande slumpeffekt skulle 

svårighetsgraden kunna variera mer. 

Det finns fler faktorer som kan påverka förändringen av hur utmanande spelet är för 

tekniken utan förebildsgenom än för tekniken med förebildsgenom. Då samlingen av genom 

består av 30 genom kan det genom som har högst fitness skilja sig förhållandevis mycket från 

det med lägst fitness. Om det genom som har lägst fitness väljs som förälder till ett nytt 

genom flera gånger, och det genomet har låga variabler jämfört med resten av populationen, 

blir det en mindre utmanande del i spelet eftersom fienderna under den tiden är lättare än 

vad de var tidigare. Något annat som kan skapa en lätt del är om en fiende plötsligt dör 

väldigt nära spelaren, trots att den inte är svårare än de andra. Då kommer dess genom få 

betydligt högre fitness än de andra genomen i samlingen, vilket leder till att sannolikheten är 

väldigt stor att det väljs istället för de andra genomen. Det genomet som kom nära spelaren 

kan ha varit lättare än andra genomen, vilket leder till att evolutionen faller tillbaka, och alla 

fiender blir lättare. Precis som för tekniken med förebildsgenom kan andra delar i spelet, 

såsom fiendernas utplacering, också ha en stor inverkan på hur svårt spelet är. Ett genom 

kan inte bli sämre av en mutation; dess värden kan bara öka. Därför är risken stor att det är 

andra delar i spelet som orsakar dalarna, som för tekniken med förebildsgenom. Detta 

diskuteras vidare i kapitel 5.6. 
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5.5 Jämförelse 

Framförallt graferna över medelfallen visar tydligt att tekniken med förebildsgenom 

snabbare gör fienderna svårare. Båda teknikerna kan justeras så evolutionen går snabbare, 

och en förklaring kan därför vara att tekniken med förebildsgenom presterar bättre enbart 

för att variablerna som styr tekniken utan förebildsgenom är dåligt valda. Men det är också 

något som kan vara bra att ta med i jämförelsen; det är lättare att bestämma variabler för 

tekniken med förebildsgenom än för den utan. För tekniken med förebildsgenom går 

evolutionen från förebildsgenom till förebildsgenom, och varje mutation tar det muterade 

genomet ett steg närmre nuvarande förebildsgenom. Hur långt detta steg är kan enkelt 

bestämmas av en enda variabel för alla tre gener. Dessutom är fitnessvärdet mindre viktigt 

för tekniken med förebildsgenom, då varje genom ökar med lika mycket varje gång. För 

tekniken utan förebildsgenom (i den här implementationen) behöver utvecklaren bestämma 

hur mycket en gen ökar med som minst och som högst, vilket blir sex variabler. Dessutom är 

fitnessvärdet väldigt viktigt. 

Som beskrevs i kapitel 4.4 kan fitnessfunktionen nå ett maxvärde i en del fall. I det här 

arbetet kunde fienderna inte få högre fitness än sina föräldrar om de inte lyckades komma 

närmre spelaren, vilket innebar att de inte kunde ersätta sina föräldrar, vilket i sin tur ledde 

till att spelet inte blev svårare vilket krävdes för att fienderna skulle komma närmre spelaren. 

Situationen blev ett moment 22; för att fienderna skulle komma närmre spelaren behövde de 

bli svårare, men för att bli svårare behövde de komma närmre spelaren. I det här fallet kunde 

det lösas, men om spelet är mer komplext kan det vara svårt att upptäcka och lösa sådant. 

Tekniken med förebildsgenom skulle kunna fungera helt utan fitnessvärden, och istället välja 

föräldrar slumpmässigt från de senast dödade individerna. 

Att en del av resultatet beror på andra delar i spelet än just den använda tekniken är 

problematiskt. För tekniken med förebildsgenom finns inget som i större omfattning kan 

göra spelet lättare. Tekniken utan förebildsgenom kan ha tillfällen där spelet blir lättare som 

en effekt av hur evolutionen är. Detta problem tas upp mer ingående i nästa delkapitel. 

Tekniken utan förebildsgenom ser ut att ha fler toppar och dalar än tekniken med 

förebildsgenom, och sett ur den synvinkeln kan tekniken utan förebildsgenom vara mest 

underhållande, då svårighetsgraden kan variera mest med den. Tekniken utan 

förebildsgenom är dessvärre betydligt sämre på att bli svårare, och antalet dödsfall håller sig 

lågt. Tekniken med förebildsgenom är inte lika beroende av fitnessvärden som tekniken utan, 

vilket innebär att den ständigt blir svårare. Tekniken utan förebildsgenom kan bara bli 

svårare när nya genom har högre fitness än de gamla, medan tekniken med förebildsgenom i 

praktiken knappt behöver fitnessvärden för att fungera. Dessutom är det troligt att det är för 

opålitligt att låta lättare delar av spelet bero på en så slumpmässig händelse som att en fiende 

som är lättare än resten av populationen kommer väldigt nära spelaren, och därför får 

mycket högre fitness. 

Baserat på analysen av de enskilda fallen (kapitel 5.4), och erfarenheter under utvecklingen, 

kan tekniken med förebildsgenom anses vara den teknik som presterar bäst, även om den 

kanske inte i någon större omfattning kan orsaka lättare delar i spelet. Den är inte på något 

vis perfekt, men den har bäst potential och är pålitligast, även om den inte är så pålitlig som 

den kan behöva vara. Dessutom var tekniken med förebildsgenom betydligt enklare att 

balansera och kontrollera. Att göra tekniken snabbare kan enkelt göras genom att öka hur 

”kraftiga” mutationerna är, dvs. hur långt Hammingavståndet är från början. Tekniken med 

förebildsgenom styrs bara av mutationschans och mutationsskala, och mutationschansen 
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skulle kunna tas bort helt, vilket skulle kunna ge ett bra resultat som visades i kapitel 4.5.2. 

Tekniken utan förebildsgenom styrs dels av mutationschans, men också av hur stor 

samlingen av genom är, och hur mycket varje gen kan öka med som minst och högst för varje 

mutation. Naturligtvis kan mutationerna sättas till att öka genen med samma värde varje 

gång istället för ett värde i intervallet [min, max], men även då styrs den av fyra variabler fler 

än tekniken med förebildsgenom. 

Tekniken skulle mycket väl kunna användas för att införa en dynamisk svårighetsgrad, men 

innan dess behövs förbättringar och vidare undersökningar. Ingen av teknikerna verkar vara 

konsekvent underhållande i spelet i det här arbetet, och teknikerna är nog olämpliga att 

använda självständigt eftersom det är svårt att få till en bra intressekurva. Det är troligtvis 

betydligt bättre att låta andra, mer kontrollerbara faktorer göra delar av spelet extra svåra, 

och låta evolutionen sköta ökningen av fiendernas svårighetsgrad genom spelet. Förslag på 

hur det skulle kunna göras, och förslag på framtida arbeten ges i nästa kapitel. 

5.6 Brist i undersökningen 

Som beskrevs i kapitel 5.4.1 och 5.4.2 är det troligt att andra delar i systemet än just 

evolutionen orsakar dalarna i dödsfallskurvan. Problemet har sin grund i att en mutation 

aldrig kan göra ett genom sämre, vilket gör att populationen aldrig kan bli lättare i större 

skala. Detta får ses som ett misslyckande, eftersom utvärderingsmetoden bygger på att spelet 

ska kunna bli lättare och svårare. Om spelet skulle designas till att uppvisa ett sådant 

beteende hade en bra lösning varit att låta mutationer ha en viss chans att gå tilbaka, till 

föregående förebildsgenom, exempelvis att ett genom som är på väg mot det medelsvåra 

förebildsgenomet vid en mutation istället backar tillbaka mot det lätta förebildsgenomet. 

Detta hade även kunnat användas för att göra spelet lättare när svårighetsvärdet fallit under 

tröskelvärdet, för att undvika att spelet fortsätter vara för svårt. 

Resultatet från det här arbetet påverkas naturligtvis av att spelet egentligen inte är designat 

för att kunna ge en dödsfallskurva som beskrevs i kapitel 2.1.1. På grund av det misslyckandet 

var båda teknikerna egentligen dömda att misslyckas, sett bara till hur tekniken kan göra 

spelet svårare och lättare i perioder. Kombinerat med att den artificiella intelligensen kan 

vara en felkälla är det troligt att resultatet hade varit helt annorlunda om en mänsklig spelare 

hade spelat spelet. Istället för att resultatet visar hur de två teknikerna presterar visar det 

istället hur teknikerna presterar OCH hur den artificiella intelligensen och fienderna 

presterar. Just att kurvorna har dalar när de egentligen inte borde ha det tyder på det. Bevis 

på det kan ses på graferna i kapitel 5.1.3, i de streckade delarna. Om tekniken var det enda 

som påverkade svårighetsgraden borde de streckade delarna vara plana, vilket de som synes 

inte är. 

Även om det resultat som presenterats i detta kapitel inte är en representant för hur tekniken 

borde prestera, kan erfarenheterna från arbetet ge bra kunskap om tekniken. Som beskrevs i 

föregående delkapitel får tekniken med förebildsgenom ses som den teknik som presterar 

bäst, sett till inte bara resultatet utan även hur lätt tekniken var att implementera och 

använda. Även om resultatet till viss del är felaktigt är erfarenheterna från implementationen 

giltiga. Hur tekniken med förebildsgenom fungerar, dvs. att den går mellan förebildsgenom, 

gör den lättare att använda än tekniken utan, vilket beskrevs i föregående delkapitel. 

Utvärderingsmetoden, i det här fallet intressekurvor, borde ha haft större inflytande över 

tekniken. Hur de två teknikerna fungerade borde ha påverkats av hur intressekurvor bör se 
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ut. I det här arbetet användes teknikerna på ungefär samma sätt som Demasi och Cruz 

(2002) beskrev de, vilket inte duger för att ge en bra intressekurva, om det bara är evolution 

som bestämmer svårighetsgraden. Det är dessutom mycket möjligt att det är osäkert att bara 

låta evolutionen bestämma svårighetsgraden, eftersom det som detta kapitel visat ger ett 

opålitligt resultat. Även om evolutionen inte kan göra fienderna lättare har det ändå visats att 

evolution är opålitligt. Utvärderingen är till viss del felaktig, men slutsatsen är giltig; 

tekniken med förebildsgenom presterar bäst då den är lättast att implementera och balansera 

samt är bäst på att göra fiender svårare, men är opålitlig. Det här arbetet lyckades inte riktigt 

visa om tekniken kan göra ett spel underhållande, men om tekniken justeras till att bli mer 

pålitlig etc. kan det testas med människor, för att ge en bra bild av hur underhållande 

tekniken är. I nästa kapitel beskrivs hur evolution skulle kunna användas i ett större 

sammanhang, på ett sätt som kan ge spelet en bra intressekurva. 



 

 45 

6 Slutsatser 

Det här kapitlet sammanfattar arbetet, diskuterar hur resultaten kan användas och ger 

förslag på framtida arbeten. Kapitel 6.1 sammanfattar hur spelet implementerades och 

resultaten från kapitel 5. Kapitel 6.2 diskuterar hur resultaten kan användas, bland annat ges 

förslag på hur tekniken med förebildsgenom kan användas i ett större sammanhang, baserat 

på erfarenheter från utvecklingen av spelet i detta arbete. Kapitlet diskuterar även tekniken i 

allmänhet. Slutligen ger kapitel 6.3 förslag på framtida arbete, exempelvis arbeten som kan 

undersöka hur brister i tekniken kan behandlas. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Spelet som skapades för det här arbetet är ett enkelt spel, där spelaren styr en karaktär sett 

uppifrån. Fiender placeras regelbundet ut vid kanterna och går ständigt mot spelaren. 

Fienderna styrs av variablerna hälsa, snabbhet och skada, som är definierade i deras genom. 

Genomen ändras av en genetisk algoritm, även kallat evolution, som i sin tur använder en av 

de tekniker Demasi och Cruz (2002) föreslog; vilken teknik som används bestäms när spelet 

startas. För att mäta hur svårt spelet är används en svårighetsfunktion, som ger ett värde 

mellan noll och ett, där ett innebär att spelet är lätt. Funktionen baserar sitt värde på 

exempelvis spelarens träffsäkerhet och hur nära spelaren fiender dör i genomsnitt. Hur 

funktionen tar fram värdet bestämdes efter observationer av spelet för att funktionen ska ge 

ett så säkert värde som möjligt för just det här spelet. 

Den första av teknikerna använder förebildsgenom, som är genom som bestämts i förväg för 

varje svårighetsgrad. Förebildsgenomet för medelsvår svårighetsgrad är således genomet för 

en medelsvår fiende. Populationens genom går från förebildsgenom till förebildsgenom, för 

att slutligen ha samma värden som det svåra förebildsgenomet. Denna teknik kallas därför 

”tekniken med förebildsgenom”. För tekniken med förebildsgenom tar en mutation genen ett 

steg närmre det värde nästa förebildsgenom har. Om nuvarande genom ligger mellan lätt och 

medelsvår svårighetsgrad ökar den gen som muterar med 5 % av skillnaden mellan 

motsvarande gen i det lätta förebildsgenomet och medelsvåra förebildsgenomet. För tekniken 

hålls en samling av de åtta senaste genomen som nya genom skapas ur. Den andra tekniken 

som Demasi och Cruz (2002) föreslog användes inte, på grund av att den är väldigt lik den 

första tekniken. 

Den tredje tekniken som Demasi och Cruz (2002) föreslog använder inte förebildsgenom, 

utan försöker istället göra populationen svårare genom att kraftigt favorisera genom som 

anses vara bra. För att skilja teknikerna i text kallades denna teknik för ”tekniken utan 

förebildsgenom”. För tekniken utan förebildsgenom används en samling av genom där de 

bästa genomen hålls, som används för att få fram nya genom. Korsning används inte av 

någon av teknikerna. 

Resultaten från undersökningen indikerar att tekniken med förebildsgenom presterar bäst. 

Den blev svår snabbare och graferna över antalet spelardödsfall hade bättre mönster än för 

tekniken utan förebildsgenom. Resultaten visade dock att båda teknikerna var opålitliga, då 

de presterade väldigt olika från fall till fall. För tekniken med förebildsgenom behövde 

spelaren i den långsammaste spelsessionen besegra 60-70 % fler fiender innan 

svårighetsgraden var maximal, än vad den snabbaste spelsessionen krävde. Medelfallen för 

antalet dödsfall ökade fortare för tekniken med förebildsgenom, vilket inte är konstigt då 
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fienderna blev svårare snabbare. Det var även tydligt att medelfallen inte var typfall, då 

slumpen avgör hur snabbt fienderna blir svårare. För tekniken utan förebildsgenom 

uppvisades inte det mönster som beskrevs av Schell (2008) som kan tyda på ett 

underhållande spel, i alla fall inte genomgående. Tekniken med förebildsgenom uppvisade i 

betydligt större omfattning detta mönster, men en del spelsessioner hade inte detta mönster 

alls. Dessutom kan det vara svårt för båda teknikerna att kontrollera hur ofta spelet blir 

lättare. För tekniken med förebildsgenom kan det i den implementation som användes i det 

här arbetet dessvärre vara omöjligt, vilket innebär att utvärderingsmetoden inte passar med 

implementationen. Tekniken med förebildsgenom ansågs även vara den teknik som var i 

särklass lättast att implementera och balansera. Slutsatsen var att tekniken med 

förebildsgenom presterar bäst, men att den inte är lämplig för att bestämma hela 

svårighetsgraden, utan att utvecklaren exempelvis kan låta det vara en del av ett större 

system. Tekniken är opålitlig och det kan vara svårt eller omöjligt att kontrollera 

intressekurvan. 

6.2 Diskussion 

I det här delkapitlet diskuteras hur tekniken med förebildsgenom, som anses vara bäst, kan 

användas och hur den kan förbättras jämfört med hur den såg ut i det här arbetet. Kapitel 

6.2.1 beskriver förbättringar som kan behövas och kapitel 6.2.2 beskriver hur evolution kan 

användas i större sammanhang, som kommersiella spel, baserat på erfarenheter från det här 

arbetet. Till exempel nämns vad en del anser är viktigt för en dynamisk svårighetsgrad, och 

hur evolution kan uppfylla det. Kapitel 6.2.3 sammanfattar diskussionen och en del av 

erfarenheterna från arbetet. 

6.2.1 Förbättringar 
Även om resultaten visar att båda teknikerna är opålitliga innebär det inte att de är utdömda. 

Tekniken med förebildsgenom är den teknik som trots allt ger pålitligast resultat i det här 

fallet, och med modifikationer skulle den kunna göras pålitligare. Mycket av osäkerheten 

beror på slumpen; om slumpen skulle ha mindre inflytande över algoritmen skulle tekniken 

kunna göras pålitligare. Exempelvis skulle mutationschansen kunna tas bort, och istället 

bestämma att varje nytt genom får exakt en gen muterad. Det är kanske inte ens säkert att 

det är mer fördelaktigt att använda evolution än att bara slumpmässigt öka en variabel varje 

gång en ny fiende ska placeras ut. Som nämnt tidigare har fitnessfunktionen egentligen 

väldigt lite inflytande för tekniken med förebildsgenom, och det kanske vore bäst att helt ta 

bort den. 

Förutom de krav för ett underhållande spel som presenterades i kapitel 3.1.1 beskrevs i 

kapitel 2.1.4 tre krav för ett system för dynamisk svårighetsgrad som Andrade m.fl. (2006) 

presenterade. Det första kravet var att spelet snabbt skulle ställa in sig på en grundnivå för 

spelaren, vilket i det här arbetet uppnås genom att spelaren kan välja en svårighetsgrad i 

början av spelet. Det andra kravet var att spelet så noga och snabbt som möjligt skulle följa 

förändringar i spelarens nivå. Spelet kan snabbt bli svårare när det är för lätt, men kan 

dessvärre inte backa, dvs. bli enklare. Andrade m.fl. (2006) menade att spelet måste kunna 

bli enklare, för att spelare som tar en längre paus från spelet ska kunna spela klart spelet trots 

att den glömt bort sin vinnande taktik. Dessutom måste spelet kunna bli enklare i perioder 

för att ha en bra intressekurva, som Schell (2008) beskriver. Det är dock möjligt att systemet 

kan modifieras till att bli lättare när spelet är för svårt. Exempelvis skulle evolutionen kunna 

gå mot det lättare förebildsgenomet om svårighetsvärdet visar att spelet är för svårt, eller att 
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mutationer ibland kan göra genomet enklare istället för svårare även om spelet inte är för 

svårt. Det tredje kravet var att spelaren inte skulle märka att spelet förändrades kring 

spelaren. Fler arbeten tar upp detta krav, och det är en viktig aspekt i en dynamisk 

svårighetsgrad. Detta beskrivs mer nedan. 

6.2.2 Användning i kommersiella spel (och andra större sammanhang) 
I det här arbetet var det bara evolutionen som bestämde svårighetsgraden, men i ett stort 

spel kan det vara en del i något större, så evolutionen inte är lika märkbar och 

svårighetsgraden genom spelet blir lättare att kontrollera. Adams (2008) anser likt Andrade 

m.fl. (2006) att spelaren knappt ska kunna märka att fienderna förändras; samma fiende 

som var lätt att besegra på första banan ska inte vara jättesvår att besegra på andra banan. 

Han menar vidare att det är bättre att justera svårighetsgraden med många små justeringar 

än med några få stora så spelaren inte märker skillnaden. Av den anledningen kan evolution 

vara en teknik värd övervägning, eftersom det bygger på gradvis förändring. Något som 

vidare stödjer detta är en undersökning som Hunicke (2005) gjorde om hur spelare 

uppfattade små, dynamiska förändringar i exempelvis deras hälsa. Hon kom fram till att 

spelarna inte märkte att små justeringar av hälsan gjordes när spelaren var i strid, troligen på 

grund av att de var fokuserade på annat. Det är möjligt att detsamma gäller för fienderna, 

dvs. att spelaren inte märker att fienden är aningen svårare än den förra eftersom 

förändringen är liten. Förändringarna skulle även kunna återspeglas visuellt, exempelvis att 

fiender med högre skadevariabel får större vapen. Spelaren kan då se att fienden inte är som 

likande fiender, och kan vara beredd på att fienden är svårare än tidigare fiender. 

Utöver att spelaren kan märka att spelet ändras menade Adams (2008) även att dynamisk 

svårighetsgrad kan motverka bra bandesign, då en dynamisk svårighetsgrad håller 

svårighetsgraden på en ”lagom” nivå.  Detta kan anses vara ytterligare ett argument för att 

dynamisk svårighetsgrad genom evolution av fiendernas variabler kan fungera bra i ett stort 

kommersiellt spel. Till skillnad från stora system som Hamlet (Hunicke & Chapman, 2004), 

som beskrevs i kapitel 2.2.1, kan ett system som det som implementerades i detta arbete 

relativt enkelt samexistera med klassisk bandesign. En fördel med att bara ändra fiendernas 

variabler är att det inte styr hur många fiender spelaren möter; en bandesigner skulle kunna 

placera ut fler fiender på en viss del av en bana för att skapa en utmanande sektion, samtidigt 

som just den sektionen är lättare för mindre erfarna spelare eftersom fienderna är enklare. 

Både Adams (2008) och Spronck m.fl. (2004) ansåg att dynamisk svårighetsgrad borde vara 

frivilligt för spelaren, då många spelare kan känna att spelet är nedlåtande om det blir lättare 

när spelaren stöter på problem. Utöver att förändring av fiendernas variabler kan fungera 

ihop med klassisk bandesign kan systemet enkelt stängas av. Om systemet för att justera 

fiendernas variabler hålls isolerat från resten av programmet skulle det kunna stängas av om 

spelaren så vill, utan att utvecklaren behöver lägga mycket extra tid på detta. Då tekniken 

med förebildsgenom, som i detta arbete anses vara bäst, bygger på klassiska svårighetsgrader 

kan dessa genom skapas för den dynamiska svårighetsgraden, samtidigt som de kan 

användas om spelaren inte vill göra den dynamisk. Istället för att utvecklaren nästan behöver 

göra två versioner av spelet räcker det med att evolutionen stängs av i början. 

Som en del i att göra spelet i detta arbete spelbart av människor lades en 

övningsvårighetsgrad in, där svårighetsgraden var statisk. Att göra en statisk svårighetsgrad i 

ett annars dynamiskt system var väldigt enkelt, då allt som behövdes var att meddela 

evolutionskomponenten att inte evolvera genomen som gick genom den, på samma sätt som 
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genomen inte evolveras när svårighetsvärdet hamnat under tröskelvärdet. Adams (2008) 

skrev att det borde vara upp till spelare om spelet använder en dynamisk svårighetsgrad, men 

att det inte är alla utvecklare som hinner med det. Med den här tekniken är det kanske inte 

lika tidskrävande att tillåta båda möjligheterna, vilket naturligtvis alltid är intressant. 

Om evolutionen ska användas i ett stort, komplext spel kan det vara bra att begränsa den. 

Som resultaten i förra kapitlet visade var evolutionen inte så stabil som kan behövas i ett 

kommersiellt spel, vilket kan innebära att evolutionen behöver styras upp. Bland annat skulle 

mutationschansen kunna vara 100 % för varje nytt genom, och att algoritmen regelbundet 

justerar populationen för att hålla den så uniform som krävs för ett visst spel. 

6.2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis tyder resultaten och erfarenheter från utvecklingen på att evolution med 

förebildsgenom är intressant för att införa dynamisk svårighetsgrad i ett spel. Att använda 

evolution okontrollerat kan vara för opålitligt för vad som kan krävas av ett kommersiellt 

spel, men tekniken skulle ändå kunna ge bra resultat. Om evolutionen är en del i något större 

som bestämmer svårighetsgraden, exempelvis att evolutionen påverkar fiendernas genom 

men antalet fiender per bana är statiskt, skulle det kunna vara till nytta. För att en teknik ska 

kunna gå från akademiska arbeten till kommersiella spel kan tekniken behöva vara pålitlig, 

så utvecklaren kan vara säker på att spelarna får den upplevelse utvecklaren vill att de ska få. 

Om tekniken fungerar bra i nio fall av tio är den troligen ändå för dåligt då en av tio spelare 

får en upplevelse som var långt från vad utvecklaren ville, och blir missnöjd. 

Det här arbetet kan ses som en del i något större, som i slutändan kan vara till nytta för 

utvecklare som vill införa en dynamisk svårighetsgrad. Om tekniken görs pålitlig och väl 

beprövad kan den kanske användas i ett stort kommersiellt spel. Dynamisk svårighetsgrad i 

viss skala kan vara intressant för många typer av spel, och kan verkligen vara intressant att 

undersöka vidare. Resultaten från det här arbetet skulle naturligtvis kunna användas för att 

implementera ett liknande system i ett kommersiellt spel, men för att få reda på hur tekniken 

kan användas på bästa sätt kan fler arbeten behöva undersöka detta. Några förslag på 

framtida arbeten ges nedan. 

6.3 Framtida arbete 

Som nämnts flera gånger tidigare kan den artificiella intelligensen vara en felkälla i 

undersökningen för det här arbetet. För att mer noggrant utvärdera teknikerna kan därför 

mänskliga spelare få spela spelet under samma förutsättningar som den artificiella 

intelligensen. Spelarna skulle då även kunna svara på hur underhållande spelet är, vilket kan 

ge en tydligare bild än vad diagram kan. Det är naturligtvis intressant att rätta till systemet så 

att det kan bli lättare, för och utföra undersökningen igen. Det är inte något som är så 

tidskrävande, om resten av systemet är färdigt. 

Något som kan vara intressant att undersöka är hur tekniken med förebildsgenom, möjligen 

modifierad, presterar när spelet är uppdelat i banor. Det är väldigt vanligt att spel är 

uppdelade i banor, exempelvis Half-Life 2 (2004) som nämnts flera gånger tidigare. Ett 

framtida arbete skulle kanske kunna baseras på detta arbete men vara implementerat i ett 

spel uppdelat i banor, och kanske till och med ha mänskliga spelare. Flera av de förslag som 

getts i detta kapitel bygger på att spelet är uppdelat i banor, vilket troligen är den situation 

tekniken är pålitligast i. Som diskuterats tidigare kan det vara svårt, om ens möjligt, att få en 

graf för dödsfall som påminner om Figur 3 utan något annat än tekniken. Att testa tekniken i 
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ett spel uppdelat i banor kan vara intressant för att tekniken då kan testas i ett spel där de 

extra utmanande delarna bestäms av bandesign och inte av slumpmässig evolution. 

Som nämnts i diskussionen kan det vara intressant att ta reda på hur evolutionen kan 

kontrolleras. Resultaten i förra kapitlet visade att spelsessionerna var väldigt olika, vilket kan 

vara ett problem. Om en utvecklare kan kontrollera evolutionen kan den vara konsekvent, 

samtidigt som den ger en mångfald och en bra balans. Ett exempel skulle kunna vara att 

utvecklaren bestämmer att evolutionen ska ha passerat en viss milstolpe efter en viss bana, så 

den lägsta möjliga svårighetsgraden kan ökas. Ett framtida arbete skulle kunna undersöka 

hur detta kan göras, utan att reducera den dynamiska svårighetsgraden till en statisk 

svårighetsgrad. Adams (2008) menar, som nämnts tidigare, att dynamisk svårighetsgrad kan 

motverka bra bandesign, då en dynamisk svårighetsgrad håller svårighetsgraden på en 

”lagom” nivå. Om evolutionen kan kontrolleras skulle svårighetsgraden kunna vara dynamisk 

samtidigt som den kan hållas inom vissa ramar för att inte bli ”för lagom”. 

Slutligen är det intressant att undersöka hur/om svårighetsfunktionen kan evolveras. Som 

beskrevs i kapitel 4.3 är svårighetsfunktionen den del av systemet som mäter hur svårt spelet 

är. För att se till att evolutionen stannar på en bra svårighetsgrad måste svårighetsfunktionen 

på ett säkert sätt kunna mäta hur svårt spelaren tycker att spelet är. Detta kan göras genom 

att noggrant designa funktionen, men inte ens det kan mäta svårighetsgraden helt korrekt. 

Grunden till arbetet är att spelare spelar olika och har olika erfarenheter. En viss faktor i 

svårighetsfunktionen kan vara väldigt användbar för att mäta hur svårt spelet är för en 

spelargrupp men mindre användbar för en annan. Utvecklaren av svårighetsfunktionen gör 

kanske antaganden om hur spelaren borde spela för att prestera bra, som kan visa sig vara 

felaktiga. En spelare kan komma fram till en strategi som är väldigt framgångsrik, som 

utvecklaren inte förutsåg, som får systemet att tro att spelaren tycker spelet är svårare än vad 

det egentligen är. 

En stor nackdel med dynamisk svårighetsgrad som Adams (2008) nämner är att spelaren 

kan lura systemet att bli lätt, genom att dra nytta av kunskap om hur svårighetsgraden mäts. 

Han skriver att det är en orsak till att spelare och utvecklare är negativa till dynamisk 

svårighetsgrad, och att information om svårighetsfunktionen behöver hållas hemlig för att 

inte utnyttjas. Att evolvera svårighetsfunktionen kan dels mäta svårighetsgraden för olika 

spelare på ett bättre sätt, men kanske även motarbeta att spelare missbrukar information om 

svårighetsfunktionen. Om spelaren exempelvis medvetet ofta skjuter in i en vägg för att 

sänka sin träffsäkerhet och få systemet att tro att spelet är för svårt för spelaren kan 

svårighetsfunktionen förändras till att värdera just den faktorn mindre, om andra faktorer 

tyder på att spelet inte alls är för svårt. 

Som nämnts tidigare visar evolution med förebildsgenom potential att vara ett bra sätt att 

införa en dynamisk svårighetsgrad. Det är dock troligt att arbeten, som de som föreslagits i 

detta delkapitel, behöver genomföras för att förbättra tekniken. 
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Appendix A  -  Mutation, teknik med förebildsgenom 

void mutate(Genome& genome)const 

{ 

 // Man behöver bara räkna ut följande en gång 

 // Detta är hur mycket en gen ska förändras vid mutation, 

// för varje svårighetsgrad 

 

static const int mediumHealthChange = 

(int)ceil((mMediumGenome.getHealth() - mEasyGenome.getHealth()) 

* METHOD12_MUTATION_SCALE); 

static const int mediumSpeedChange = 

(int)ceil((mMediumGenome.getSpeed() - mEasyGenome.getSpeed()) * 

METHOD12_MUTATION_SCALE); 

static const int mediumDamageChange = 

(int)ceil((mMediumGenome.getDamage() - mEasyGenome.getDamage()) 

* METHOD12_MUTATION_SCALE); 

 

static const int hardHealthChange = 

(int)ceil((mHardGenome.getHealth() - mMediumGenome.getHealth()) 

* METHOD12_MUTATION_SCALE); 

static const int hardSpeedChange = 

(int)ceil((mHardGenome.getSpeed() - mMediumGenome.getSpeed()) * 

METHOD12_MUTATION_SCALE); 

static const int hardDamageChange = 

(int)ceil((mHardGenome.getDamage() - mMediumGenome.getDamage()) 

* METHOD12_MUTATION_SCALE); 

 

 int health = genome.getHealth(); 

 int damage = genome.getDamage(); 

 int speed = genome.getSpeed(); 

 

 // Hur mycket varje gen ska förändras vid mutation 

 int healthChange = 0; 

 int damageChange = 0; 

 int speedChange = 0; 

 

 // Ta fram vilken kategori genomet tillhör (lätt/medel) 

 // Om någon variabel är under medel tillhör genomet "lätt", osv 

 if(health < mMediumGenome.getHealth() || 

   damage < mMediumGenome.getDamage() || 

   speed  < mMediumGenome.getSpeed()) 

 { 

  // Tillhör lätt, går mot medel 

 

  if(health < mMediumGenome.getHealth()) 

  { 

   healthChange = mediumHealthChange; 

  } 

  if(damage < mMediumGenome.getDamage()) 

  { 

   damageChange = mediumDamageChange; 

  } 

  if(speed < mMediumGenome.getSpeed()) 

  { 

   speedChange = mediumSpeedChange; 

  } 

 } 
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 else if(health < mHardGenome.getHealth() || 

        damage < mHardGenome.getDamage() || 

       speed  < mHardGenome.getSpeed()) 

 { 

  // Tillhör medel, går mot svår 

 

  if(health < mHardGenome.getHealth()) 

  { 

   healthChange = hardHealthChange; 

  } 

  if(damage < mHardGenome.getDamage()) 

  { 

   damageChange = hardDamageChange; 

  } 

  if(speed < mHardGenome.getSpeed()) 

  { 

   speedChange = hardSpeedChange; 

  } 

 } 

 // Genomet kan inte bli svårare om man enbart använder 

// den här tekniken 

 

 // Ingen idé att göra resten om genomet nått toppen 

 if(healthChange > 0 || speedChange > 0 || damageChange > 0) 

 { 

  // Det är METHOD12_MUTATION_CHANCE % chans att en 

// gen muterar. Flera gener kan mutera för ett genom 

 

// getRandomInt(min, max) get ett tal i 

// intervallet [min, max] 

 

  if(healthChange && 

  getRandomInt(0, 100) < METHOD12_MUTATION_CHANCE) 

  { 

   health += healthChange; 

  } 

 

  if(speedChange && 

  getRandomInt(0, 100) < METHOD12_MUTATION_CHANCE) 

  { 

   speed += speedChange; 

  } 

 

  if(damageChange && 

  getRandomInt(0, 100) < METHOD12_MUTATION_CHANCE) 

  { 

   damage += damageChange; 

  } 

 } 

 

 genome.setGenes(health, speed, damage); 

} 




