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Sammanfattning 
 

Detta arbete undersöker användningen av evolutionära algoritmer för framtagning och 

utvärdering av byggordningar i RTS-spel. Syftet var att undersöka om just evolutionära 

tekniker kan uppnå lika bra resultat som skriptade byggordningar då evolutionära 

tekniker oftast är billigare att utveckla. 

För att undersöka denna problemställning utvecklades en applikation med en 

experimentmiljö och en Artificiell Intelligens (AI) med evolutionär algoritm. Denna 

applikation och AI användes sedan för utvärdering av framtagna byggordningar. 

Resultatet antyder att evolutionära tekniker kan uppnå lika bra kvalitet som de 

skriptade byggordningarna. 

Något som krävs i detta arbete är fördefinierade skript för byggordningar för att köra 

evolutionen men något som skulle vara intressant att kolla på är coevolution. Med 

coevolution hade det varit möjligt evolvera fram byggordningar utan dessa färdiga 

skript genom att köra evolutionen mot individer i samma population. 

Nyckelord: RTS-spel, byggordningar, evolution, genetiska algoritmer, AI 
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1 Introduktion 

 
Realtidsstrategispel (RTS-spel) är en mycket populär spelgenre. Inom Artificiell Intelligens 

(AI) finns det speciellt mycket forskning och undersökningar när det kommer till RTS-spel. 

Detta beror förmodligen till största delen att det finns så många olika delar i ett RTS-spel där 

AI krävs. Speciellt när en motståndare realiseras av en AI istället för en mänsklig spelare 

krävs det bra AI för olika val men även pathfinding för enheter som ska röra sig krävs. Det 

största och svåraste området handlar dock om strategiska och taktiska val som en AI måste 

göra för att efterhärma en mänsklig spelare. 

En typ av strategiska val som måste göras i RTS-spel är byggordningar. Alltså de val av 

byggnader och enheter som ska tränas. Dessa val tidigt i en match avgör och realiserar den 

strategin som spelaren har valt att köra med. För att ta fram olika byggordningar utvecklar 

detta projekt en AI med en genetisk algoritm. Detta ger ett sätt att lösa problemet utan att 

egentligen veta exakt hur lösningen ska se ut (Buckland, 2005). 

I detta projekt används därför genetiska algoritmer och en AI för att ta fram och utvärdera 

olika byggordningar. För att utveckla AI:n används den öppna RTS-motorn Stratagus 

användas med tillbyggnaden Wargus som bygger på det klassiska spelet Warcraft II (Blizzard 

Entertainment, 1995). För att utvärdera lösningarna som den genetiska algoritmen tar fram 

används den inbyggda AI:n från Wargus. Matcher mellan bägge AI körs och en graf med 

vinststatistik upprättas för att utvärdera vilken som är bäst. Syftet är att just undersöka 

användningen av genetiska algoritmer för att ta fram byggordningar i ett RTS-spel och 

avgöra om de uppnår samma kvalitet som skripade byggordningar. 

Experimentmiljön för AI:n utvecklades genom att utöka och modifiera den öppna RTS-

motorn Stratagus (2007) för att få en stabil grund för ett RTS-spel då detta projekt är på 

begränsad tid. Genomet för AI:n har en genuppsättning som är indelat i tre olika typer för att 

kunna representera grupper av enheter som en trupp snarare än enskilda enheter som då 

kan användas för strid. 

Projektet är indelat i två delmål där första handlar om att anpassa en experimentmiljö för ett 

RTS-spel (Stratagus) och utveckla en AI med en genetisk algoritm. Det andra delmålet 

handlar om att använda den utvecklade miljön och AI:n för att ta fram och utvärdera 

byggordningar. 



 2 

2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de termer och koncept som är viktiga för arbetet. Bland dessa 

innehåller grundläggande om RTS-genren, specifikt om byggordningar i RTS-spel, genetiska 

algoritmer och dess termer samt relaterad forskning. 

2.1 RTS-Spel 

RTS-spel går ut på att spelaren ska styra sina arméer för att utplåna sina motståndare. Spelet 

ses från ovan i ett så kallat gudaperspektiv där spelaren kan med musen styra olika typer av 

enheter genom att ge dom olika order. Spelaren behöver samla någon sorts resurs för att 

kunna bygga enheter och byggnader. Resurstyperna kan variera mellan olika typer av RTS-

spel. Figur 1 nedan visar ett exempel på spelet Age of Empires (Ensemble Studios, 1997), i 

detta spel samlar spelaren resurser så som mat, trä guld och sten. I Age of Empires 

(Ensemble Studios, 1997) finns det stridsenheter så som bågskyttar, ryttare, stenslungare 

och svärdsmän. 

 

 

Figur 1 Spelet Age of Empires (Ensemble Studios, 1997). Spelet utspelar sig i 
en forntida miljö (mellan stenåldern och järnåldern) med enheter som stenslungare, 

bågskyttar och yxmän. Ved, mat, guld och sten utgör resurser. 
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Figur 2 Spelet StarCraft II (Blizzard Entertainment, 2010). Spelet utspelar sig i 
en framtidsmiljö med robotar, soldater i rymddräkter och utomjordingar som 

enheter. Mineraler och gas utgör resurser. 

 

 I mer futuristiska spel som till exempel StarCraft II (Blizzard Entertainment, 2010) handlar 

det om att samla mineraler och gas som resurser. Stridsenheterna är också mer futuristiska, 

så som soldater i rymddräkter och stora robotar med laservapen. 

Principen för de båda spelen är fortfarande den samma, spelaren måste samla dessa resurser 

för att kunna träna fler enheter och bygga nya byggnader för att i sin tur kunna utplåna sin 

motståndare.  

För att kunna träna vissa enheter och utföra uppgraderingar måste speciella byggnader 

byggas och en bas upprättas. Ett exempel är att i Age of Empires (Ensemble Studios, 1997) 

måste en "Barrack" först byggas för att kunna skapa stridsenheter. Resurser precis som i 

riktiga världen räcker inte för alltid och så småningom måste spelaren utforska spelplanen 

för att leta efter mer. Kartan är inte från start utforskad och är full av så kallad ”Fog of War”. 

Det betyder att spelaren inte vet var motståndaren och ytterliga resurser finns och måste 

utforska för att hitta dessa. När en bas har upprättats och tillräckligt många stridsenheter 

har tränats kan spelaren börja attackera med dessa enheter för att göra skada på 

motståndaren. 

Dahlbom (2004) menar att det finns två huvudsakliga områden som är viktiga för att vinna, 

resurshantering och taktiska/strategiska val. Resurshantering går ut på att tillräckligt med 

resurser måste samlas för att träna de enheter som behövs. Spelaren måste tänka sig för så 

att inte resurserna tar slut innan fler har hittats. Taktiska val är också en stor del av ett RTS-

spel och det finns många delar av taktik som måste betänkas. Exempel på dessa val 

innehåller val om när spelaren ska attackera samt hur (baserat på till exempel terräng etc.). 

Det gäller att ta reda på motståndarens svagheter och styrkor för att kunna utnyttja dessa 

genom att komma upp med en bra taktik. En viktig del är att kolla på hur motståndarens 

uppbyggnad av enheter ser ut och själv försöka skapa enheter som är starka i förhållande. 

Detta gör att en bra spelare måste ha kunskap om vilka enheter som är bra mot vilka andra 



 4 

enheter. I ett balanserat RTS-spel finns ofta enheter som är bra på olika saker och som är 

starka mot olika typer av enheter. I exempelvis spelet Age of Empires II (Ensemble Studios, 

1999) är enheterna uppbyggda liknande sten-sax-påse där vissa enheter är starka mot andra 

enheter i ett cirkelmönster (Rørmark, 2009). Med strategiska val handlar det om att 

exempelvis välja vilka byggnader som ska byggas i början för att lista ut en bra strategi för att 

vinna. 

Två begrepp som kan vara lätt att blanda ihop är just strategi och taktik, speciellt när det 

kommer till RTS-spel. Eftersom det gäller RTS-spel känns det naturligt att använda 

definitionerna för strategi och taktik från den riktiga världen i just krig. 

Med strategi handlar det om användning av olika militära medel för att uppnå mer globala 

och övergripande mål. Dessa medel handlar till stor del om resurser av olika slag som behövs 

för krigsföringen. Som ett exempel är den strategin Reagan genom kapprustningsinitiativ 

försökte ekonomiskt knäcka Sovjetunionen (Lyth, 2013a). Att ta med detta in i RTS-spelens 

värld är inget stort steg direkt. Exempel på en strategi i ett RTS-spel kan vara att just knäcka 

någon ekonomisk och samla så mycket resurser som möjligt för ett övertag. Många strategier 

i RTS-spel går ut på att snabbt bygga många enheter för att överrumpla sitt motstånd som 

inte hunnit få upp något försvar. 

Taktik handlar i krig mer om lokala mål och framgångar där strategi är på en mer global 

nivå. Det handlar om hur resurser så som soldater ska användas i strid, exempelvis vilken 

uppställnings som ska användas och olika terrängval (Lyth, 2013b). Inom RTS-spel kan 

detta appliceras på samma sätt. Det handlar mycket om hur enheterna ska styras och val av 

angreppspunkter för en strid. Det är oftast en bra taktik att ta högre mark än sin 

motståndare för att få ett övertag och en vanlig term är ”High-ground advantage”. 

Det finns två termer som löst kan översättas till taktik och strategi inom RTS-spel. Dessa är 

”Micro” och ”Macro”. Med ”Macro” menar man och är ett mått på hur bra en spelare 

hanterar sin ekonomi och sina byggnader för att producera nya enheter. Det handlar om att 

kunna realisera sin strategi på ett bra sätt. Man kan argumentera för att detta har med 

strategi att göra då det har med byggnadsval att göra som då utgör spelarens strategi.  Med 

”Micro” istället handlar det om hur bra en spelare är på att styra sina stridsenheter i strid 

och liknar därför vad taktik är. Med ”Micro” handlar det att kunna styra och hantera sina 

enheter i strid för att komma på och utföra olika taktiker. 

Tidigt i en spelomgång måste spelaren välja ut vilka byggnader och enheter som ska byggas. 

Om spelaren vill köra en aggressiv strategi för att döda sin motståndare snabbt måste i fallet 

Age of Empires (Ensemble Studios, 1997) en "Barrack" byggas tidigt för att i sin tur kunna 

träna stridsenheter tidigt. En vanlig strategi i RTS-spel är att bygga aggressiva enheter direkt 

och skynda sig till motståndaren. Nackdelen med denna typ av strategi är att om attacken är 

misslyckad eller om inte tillräckligt mycket ekonomisk skada görs ligger den aggressiva 

spelaren i kraftigt underläge. En strategi med snabba stridsenheter gör att man försakar sin 

ekonomi för att få ut enheterna snabbt. 

2.1.1 Byggordning 

En byggordning är en beskrivning på i vilken ordning byggnader ska byggas samt vilka 

enheter som ska tränas. En byggordning definierar ofta den strategin spelaren har valt, man 

kan exempelvis inte ha som strategi att knäcka en motståndare tidigt med stridsenheter och 

sedan inte bygga den byggnad som krävs för att träna dessa enheter. Man kan resonera att 
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byggordningar är uppdelade i två olika typer eller två delar, reaktiva och proaktiva (Ovesson, 

2012). 

Med proaktiva byggordningar menas att man väljer att själv styra spelet i den riktning man 

vill. Spelaren tar kontrollen och lägger mindre vikt i vad motståndaren gör för att i stället 

bygga utan info om vad denna motståndare har för enheter och byggnader. Det är mest så 

kallade ”rush” strategier man tänker på när man pratar om proaktiva byggordningar. Med en 

”rush” strategi menas att man tar en risk och bygger snabbt upp en mängd stridsenheter och 

springer direkt till anfall för att göra skada eller helt utrota motståndaren. Det kan dock vara 

riskfyllt för om motståndaren misstänker en rush och lyckas försvara utan för stor 

ekonomiska skada ligger spelaren som använt alla resurser på en misslyckad rush ganska illa 

till, speciellt ekonomiskt (Rørmark, 2009). Denna typ av byggordningar är oftast endast 

relevanta i det tidiga skedet i en match, det blir oftast så att båda spelarna mer och mer 

måste gå över i en reaktiv spelstil ju längre matchen pågår. Man kan inte från start planera 

hela matchen igenom (om den pågår en längre tid), det blir för komplext och för många 

variabler. Denna typ är därför mer heltäckande och övergripande, man kan säga att det är 

själva strategin. 

En reaktiv byggordning försöker istället anpassa sig efter vad motståndaren gör med hjälp av 

att utforska kartan och kolla vilka enheter och byggnader fienden skapar. Man kan oftast se 

att en reaktiv byggordning är mer ekonomisk, speciellt mer så än en rush-strategi. Det är inte 

här därför en fast byggordning som ser likadan ut varje match, utan det beror helt på vad 

motståndaren gör. Det blir lite som att i sten-sax-påse välja efter motståndaren och ta det 

som vinner varje gång. Det svåra är dock att (till skillnad från sten-sax-påse) se exakt vad 

som behövs för att motverka motståndet. Speciellt svårt blir det om motståndaren gör en 

väldigt snabb ”rush”-strategi där man helt enkelt inte hinner se vad motståndaren gör och 

blir överrumplad. Detta blir mer taktiska val som bestäms senare in i matchen och inte kan 

väljas på förhand utan att se vad motståndaren håller på med. 

Eftersom det är svårt att bestämt säga hur en reaktiv byggordning ser ut är det därför de 

proaktiva som är mest relevanta när man pratar om byggordningar. Man kan därför säga att 

byggordningar är delade i två delar där den proaktiva biten är det som sker i början och den 

som definierar strategin. Den andra delen är den reaktiva som realiseras senare i matchen 

när motståndarna har börjat hitta varandra och sett vad båda gör och utgör taktiska val som 

underbygger den mer omfattande strategin. Exempel på detta kan ges i spelet Age of 

Empires (Ensemble Studios, 1997). Vi säger att spelaren väljer att köra en ekonomisk 

strategi och bygger byggnader som hjälper till med resurssamlande tidigt i matchen. 

Byggordningen med att bygga många resurssamlande byggnader och enheter tidigt 

realiserar att spelarens strategi är att bygga ekonomiskt. Senare i matchen för att välja 

stridsenheter görs ett taktiskt val beroende på vad motståndaren har för typ av stridsenheter 

men strategin är fortfarande den samma. 

I RTS-spel måste det finnas en motståndare att spela mot. Man kan inte alltid spela mot en 

mänsklig spelare och det behövs därför en AI som kan agera motspelare i vissa fall. Det är 

viktigt att AI:n kan göra både taktiska och strategiska val för att efterlikna en mänsklig 

spelare.  

För att utveckla de strategiska valen eller helt enkelt olika strategier kan genetiska algoritmer 

användas. Man kan med hjälp av dessa algoritmer snabbt utvärdera en stor mängd av 

matcher för att hitta en stark strategi som sen kan användas för en AI eller en spelare. 
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Genom att använda genetiska algoritmer för att ta fram byggordningar kan nya strategier 

hittas för att sedan kunna användas av antingen en spelare eller en AI. 

2.2 Genetiska algoritmer 

Genetiska algoritmer är i grunden baserade på Charles Darwins teori om evolution och 

naturligt urval (Bäck, 1996). Det går ut på att den organism som är mest lämpad för sin 

omgivning kommer att överleva bäst och på så sätt föra sina fördelar vidare till nästa 

generation. Fördelar kan se ut på olika sätt och i naturen handlar det oftast om överlevnad 

på något vis. Dessa fördelar men också nackdelar uppstår på grund av mutationer. Då och då 

uppstår det en mutation i en individ som antingen får en positiv eller en negativ egenskap. 

Den individen som råkar få en egenskap som främjar överlevnad över de andra individerna 

av samma art kommer att ha större chans att överleva och därför större chans att föra vidare 

denna egenskap till populationen. På detta vis kommer över tid denna art att evolveras och 

bli bättre och bättre på att överleva. 

I fallet med genetiska algoritmer inom AI används istället andra saker för att exempelvis 

evaluera om en egenskap är önskvärd eller inte. Nedan förklaras en del begrepp som 

används för evolutionära algoritmer inom AI. 

2.2.1 Fitness 

Fitness representeras ofta med ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde betyder att beteendet 

är positivt och 0 är negativt. Ju högre värdet är desto större chans är det att individen får 

stanna kvar och skapa avkomma till nästa generation av populationen. Efter varje generation 

görs en fitnessevaluering och alla fitnessvärden rangordnas efter hur bra lämpad varje 

genom är på att lösa problemet. 

2.2.2 Selektion 

Efter att fitnessevaluering genomförts måste individer väljas ut för överkorsning eller 

”parning” som är motsvarigheten i naturen. Det finns en del olika sätt att göra selektion på 

men alla har något att göra med att genom med hög fitness har större chans för överkorsning 

än genom med låg. 

2.2.3 Överkorsning 

När genom valts med hjälp av selektion beskrivet i kapitel 2.2.2 ovan sker en överkorsning. 

Individerna som valts ut skapar tillsammans ett nytt genom med en blandning av deras 

gener. Det finns många olika sätt att göra överkorsning på, så som envägskorsning eller 

flervägskorsning. Mitchell (1998) menar att envägskorsning har en del svagheter och kan i 

vissa fall förstöra betydande egenskaper i genomet och menar vidare att tvåvägskorsning är 

en betydande mer använd överkorsningsmetod. 

2.2.4 Mutation 

För att inte populationen ska fastna i en lösningen som kanske inte är så bra eller helt enkelt 

bara stanna av sker en mutation för nya individer i en generation. Antingen får den 

muterade individen ett positivt eller negativt beteende som realiseras i fitnessevalueringen. 

Buckland (2002) menar att varje gen i genomet ska ha en liten chans att mutera. Chansen 

för att en mutation ska ske kan variera för olika problem beroende på vilket beteende man 

vill åt. För lite mutation kan leda till att lösningen evolverar för långsamt eller inte alls men 

för mycket mutation kan leda till att bra gener försvinner. 
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Algoritmen startar genom att slumpa ut en mängd genom för att ha en grund att starta på. 

Sedan körs stegen om och om igen och förhoppningsvis ökar fitnessvärderna för varje 

generation. När ett visst bestämt värde för populationens fitness har nåtts avslutas 

algoritmen och en lösning är funnen. 

2.3 Relaterad forskning 

I detta kapitel beskrivs forskning som är relaterad till detta projekt på olika vis. De använder 

sig i forskningen av genetiska algoritmer för att evolvera fram strategier i RTS-spel dock på 

lite andra sätt. Antingen för att försöka stärka en annan teknik eller genom att evolvera fram 

strategier med online-evolution. Med online-evolution eller online-inlärning menar man att 

AI:n utvecklas och blir bättre under körning (i en match) och anpassar strategin efter vad 

motståndaren gör. Denna definition av online-inlärning eller online-evolution kommer 

härdanefter användas i hela rapporten. 

2.3.1 Ponsen (2004) 

Ponsen (2004) använder sig av dynamisk skriptning för att utveckla strategier i ett RTS-spel. 

Denna teknik använder sig av online-inlärning vilket betyder att AI:n lär sig under matchens 

gång och anpassar sin strategi. Den använder sig av ett antal grundregler som den sedan kan 

välja ut genom dynamiska vikter som gör att AI:n gör val baserat på dessa vikter som ändras 

under spelets gång. Ponsen (2004) beskriver en del problem med denna teknik och kommer 

upp med en lösning att försöka evolvera fram byggordningar med genetiska algoritmer. Med 

dessa evolverade byggordningar skapas nya grundregler för den ursprungliga AI:n. 

Ponsen (2004) har valt att dela upp sin population i olika tillstånd (states) där ett tillstånd 

hela tiden är aktiverat. Generna är uppdelade i fyra olika typer, ”build”, ”research”, 

”economy” samt ”combat-genes”. För att exempelvis representera att en byggnad ska byggas 

används ”build” genen som börjar med bokstaven ’B’ följt av ett heltal mellan 1 till 12 som då 

representerar vilken typ av byggnad. Skall istället arbetare för att samla resurser tränas 

används ”economy” genen som då börjar med bokstaven ’E’ följt av ett heltal med hur många 

arbetare som skall tränas och samma princip gäller för ”research” genen. Den sista genen 

som hanterar stridsenheter (combat-gene) fungerar lite olika beroende på vilket tillstånd 

som är aktiverat. Genen har olika mängd parametrar som bestämmer olika egenskaper, sista 

parametern till exempel bestämmer alltid om den skapade truppen ska användas till attack 

eller försvar. Det finns även parameter för antalet stridsenheter och enhetstypen i truppen 

samt ett heltal (0 till 9) som används som en identifierare för truppen. 

Exempel på hur första tillståndet kan se ut i en population för Ponsen (2004) är följande: 

S 1  C1 2 5 defend   B4 

Första två generna (S och 1) säger att detta är första tillståndet (State 1). ”C1 2 5 defend” 

representerar en trupp av stridsenheter i detta första tillstånd. Denna trupp ska försvara och 

består av fem enheter av typen ”soldier” och heltalsidentifikationen ’2’. Till slut betyder ”B 4” 

att en byggnad av typ 4 ska byggas vilket är en ”blacksmith”. 

Enligt Ponsen (2004) var resultatet av forskningen att de lyckades förbättra den dynamiska 

skriptningen med hjälp av offline-evolverade byggordningar med en genetisk algoritm. 
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2.3.2 Huat och Teo (2012) 

Huat och Teo (2012) beskriver ett experiment för att undersöka användningen av genetiska 

algoritmer för att ta fram enhetsupsättningar för en snabb och offensiv strategi. Algoritmen 

använder sig av online-inlärning för att anpassa sin strategi under matchens gång. Fördelen 

med att använda online-inlärning är att den enligt Huat och Teo (2012) kan få ett beteende 

som är mer adaptivt än offline-evolvering. Han menar dock att det finns fördelar med även 

offline-evolvering så som att den är snabbare och i vissa fall mer realistisk. Dock blir det 

oftast så att den offline-evolverade algoritmen tenderar att var lite mer förutsägbar och 

lättare för en spelare att exploatera. Wargus används i experimentet som utvecklingsmiljö 

och RTS-spel för att evolvera algoritmen. 

Huat och Teo (2012) väljer i sitt experiment att representera sitt genom med 10 gener per 

individ. De väljer att representera strategin med endast stridsenheter och generna består av 

heltal som bestämmer antal enheter och enhetstyp, första genen bestämmer en typ av enhet 

och andra mängden enheter av denna typen exempelvis. Enheterna i de två första generna 

kommer i spelet att tränas först och sedan enheterna representerade i de två följande 

generna och så vidare till slutet av genomet. Denna ordning av enheter kommer sedan att i 

sin tur styra byggordningen då rätt byggnader behövs för att få ut rätt enheter i rätt följd. 

Huat och Teo (2012) menar att genom att göra genomet på detta vis kan det ha betydelse att 

träna vissa enheter tidigt som är bra på att försvara basen och starka och offensiva enheter 

senare. 

Resultatet visar att med hjälp av online-evolution kunde ett AI-program tas fram för att 

pålitligt kunna vinna mot 3 stycken inbyggda AI-skript i spelmotorn Wargus. 
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3  Problemformulering 

I detta kapitel beskrivs problemet och dess syfte samt målen som ska uppfyllas. Problemet 

består av att välja en experimentmiljö för att implementera en genetisk algoritm för 

framtagning av byggordningar. Sedan skall dessa byggordningar utvärderas för att 

undersöka om framtagning på dessa vis ger relevanta och användbara byggordningar. 

Metoderna för att nå upp till målen beskrivs i metodbeskrivningen i kapitlets andra del (3.2). 

3.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utvärdera en genetisk algoritm för byggordningar i RTS-spel. 

Undersökningen går ut på att ta reda på hur bra byggordningar kan tas fram med hjälp av 

genetiska algoritmer för användning antingen inom AI eller för mänskliga spelare. 

Enligt Sandberg (2011) är det viktigt med både bra byggordning och bra enhetskontroll. Han 

säger att även om man har en bra byggordning men inte kan styra sina enheter på ett bra sätt 

kan man förlora.  Samma sak gäller att om man har helt fel enheter eller inga alls spelar det 

ingen roll hur bra man styr dem utan man behöver även en stark byggordning. Det är därför 

bäst att ha en bra balans, både bra byggordning och enhetskontroll.  

I många RTS-spel, speciellt av den äldre sorten är AI:n ganska simpla, speciellt när det gäller 

taktiska och strategiska val. De flesta AI-agenter i spel är styrda av skript som 

programmerare har gjort (Lucas & Kendall, 2006). I RTS-spel är det ofta skriptat vilken typ 

av enheter och byggnader som ska skapas. Det är viktigt att en AI istället försöker efterhärma 

val som en spelare skulle gjort när det gäller strategi och taktik. Det är därför intressant att 

kolla på och utveckla samt utvärdera olika strategier eller mer specifikt byggordningar som 

en AI kan använda. Ett sätt att ta fram dessa byggordningar för strategier är att använda 

genetiska algoritmer. 

Fördelen med genetiska algoritmer är att man inte behöver veta hur problemet ska lösas så 

länge man kan modellera upp algoritmen på ett fungerande sätt (Buckland, 2005). Man kan 

dock inte vara helt säker på att en lösning finns eller om den man hittar är optimal på något 

vis. Fördelen med att evolvera algortimen offline vilket kommer att göras i detta projekt är 

enligt Huat och Teo (2012) att det går snabbt och pålitligt. Lucas och Kendall (2006) menar 

att användandet av evolutionära tekniker förenklar utvecklandet av AI-agenter om man 

jämför med att programmeraren ska behöver skripta in alla beteenden. Han menar att 

skriptningen kan vara tidskrävande och därför dyrare än att evolvera fram beteenden. 

Dessutom menar Lucas och Kendall (2006) att beteenden som är framevolverade tenderar 

att komma fram till nya och spännande strategier som en spelare tycker är roligt att möta. 

Avsikten är att med hjälp av evolutionära algoritmer och en AI kunna undersöka om 

byggordningar som tas fram är relevanta. Utvärderingen kommer att ligga i att kolla på hur 

just relevanta de byggordningar man får fram faktiskt är. Detta för att ta reda på om 

byggordningar som tas fram av den genetiska algoritmen är användbara för användning i ett 

RTS-spel. För att kolla om byggordningen är relevant kommer det att undersökas om den är 

balanserad och stark. Att möta en AI-agent som använder en bra byggordning ger ett intryck 

av att man möter en mänsklig spelare då detta är något en spelare kan optimera på samma 

sätt som en AI kan (till skillnad från enhetshantering). Frågeställningen blir därmed 
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följande: Går det att med genetiska algoritmer ta fram byggordningar som håller minst lika 

hög kvalitet som skriptade beteenden? 

Med kvalitet i detta fallet menas antal matcher vunna, det vill säga hur hög vinstchans 

algoritmen har. Högre vinstchans betyder bättre kvalitet och det är denna definition som 

används genomgående i hela arbetet. 

För att svara på frågan har en experimentmiljö tagits fram för att göra undersökningen, det 

hade varit möjligt att helt enkelt undersöka genom litteratur om det är möjligt att ta fram 

byggordningar med genetiska algoritmer, dock valdes en praktisk lösning. Anledningen till 

att en praktisk lösning valdes var att även om mycket litteratur fanns på området som 

använde genetiska algoritmer, så undersöktes sällan deras kvalitet utan användes i samband 

med andra tekniker. Även att veta hur lång tid det skulle ta att få fram byggordningar hade 

då varit oklart och genom att göra det praktiskt kan man se hur lång tid en framtagning av 

byggordningar med genetiska algoritmer tar vilket kan vara användbart i 

spelutvecklingssammanhang. Det hade förmodligen gått snabbare att endast undersöka med 

litteratur men dessa frågor om kvalitet och tid hade förmodligen då blivit svårt att ta reda på. 

Problemet är uppdelat i två delmål, utveckling av en experimentmiljö och sedan utvärdering 

av den genetiska algoritmen. 

3.1.1 Delmål 1: Experimentmiljö 

För att kunna implementera och utvärdera en genetisk algoritm för att ta fram 

byggordningar behövs någon typ av experimentmiljö. Den måste innehålla de största delarna 

av ett RTS-spel, speciellt sådana bitar som har med byggandet av byggnader och enheter att 

göra. Det ska gå att skapa byggnader och träna stridsenheter och sedan måste dessa på något 

vis kunna utvärderas i strid och en vinnare måste kunna utses. En AI måste utvecklas eller 

modifieras för att kunna styra vilka byggnader som ska byggas och för att en genetisk 

algoritm ska kunna appliceras och utvärderas. 

En sådan miljö är exempelvis den öppna RTS-motorn Stratagus och tillägget Wargus som är 

en klon av det klassiska spelet Warcraft II (Blizzard Entertainment, 1995). Den används en 

hel del inom forskning när det gäller AI i RTS-spel även i den relaterade forskningen enligt 

kapitel 2.3 (Ponsen, 2004; Rørmark, 2009; Huat & Teo, 2012; Aha, Molineaux & Posen, 

2005). 

3.1.2 Delmål 2: Utvärdering 

När en lösning eller byggordning har tagits fram ska en utvärdering ske. När algoritmen tagit 

fram en byggordning måste dess styrkor och svagheter evalueras för att se om den är 

relevant eller inte. Ett vanligt sätt att utvärdera dessa typer av AI är att köra en mängd 

matcher mot en balaserad AI som redan är framtagen och sedan kolla på hur många vinster 

respektive AI får mot varandra. Ju fler matcher mot den existerande AI:n desto bättre är 

byggordningen/strategin (Ponsen, 2004; Rørmark, 2009; Huat & Teo, 2012; Aha, Molineaux 

& Posen, 2005). Det kan vara lite farligt att säga att ju mer en AI vinner desto bättre är den. 

En bra AI ska helst efterlikna och härma en mänsklig spelare så mycket som möjligt. 

Byggordningar är dock något som kan optimeras av spelarna på ett sådant sätt att en AI inte 

har så stor fördel så att den kan vinna varje match på grund av en för bra byggordning. Tar vi 

exempelvis enhetshantering kan en AI bli så bra på detta så att det blir orättvist, en AI kan 

exempelvis styra alla gubbar på spelplanen samtidigt på ett sätt som en mänsklig spelare 
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aldrig skulle kunna ha simultankapaciteten till att göra. Eftersom endast byggordningen är 

tänkt att utvärderas och inte enhetshanteringen ses inte detta som ett stort problem och 

vinststatistik blir relevant eftersom att enhetshanteringen kommer att hållas konstant för 

alla experiment. 

3.2 Metodbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs de metoderna som kommer att användas för att uppnå de mål som 

beskrivs i kapitel 3.1. 

3.2.1 Metod för delmål 1: Anpassning och implementation 

Ponsen (2004), Rørmark (2009), Huat och Teo (2012) samt Aha, Molineaux och Posen 

(2005) använder sig i sina experiment av en Warcraft II-klon (Blizzard Entertainment, 

1995), Wargus som bygger på den öppna RTS-motorn Stratagus. De menar att det passar 

väldigt bra att göra AI undersökningar inom RTS i Wargus. Eftersom det inte är exakt 

samma motor som för det riktiga Warcraft II är klonen inte helt perfekt. Ponsen (2004) 

menar dock att skillnaderna är så pass små att det inte påverkar själva forskningen speciellt 

mycket och att strategier för AI:n fortfarande är relevant att applicera för Warcraft II 

(Blizzard Entertainment 1995). Som experimentmiljö är Wargus därför något som kommer 

att användas i detta projekt för att bygga och utvärdera den genetiska algoritmen. AI:n och 

den genetiska algoritmen måste först implementeras i Wargus. 

Det fanns en del alternativa val till Wargus som experimentmilljö. Att utveckla en helt egen 

miljö från grunden hade varit bra för att slippa sätta sig in i existerande kod och kunna 

kontrollera allt på ett valfritt sätt där man hade kunnat ha väldigt simplifierad grafik och 

utforma spelet efter att utvärdera en AI. Att bygga ett RTS-spel från grunden dock kan ta 

väldigt lång tid och att få in alla aspekter av ett RTS-AI hade tagit för lång tid för detta 

projekt. Två andra öppna motorer som var alternativ är Open Real Time Strategy (ORTS) 

och TA Spring. Anledningen till att det blev Wargus var att just AI-biten var väldigt 

fördelaktigt uppdelad på ett sätt som passade mitt projekt väldigt bra. Delarna med 

pathfinding och enhetskontroll exempelvis hanteras i själva motorn separat från valen av 

byggnader som hanteras i skript-filer. Det gör att man enkelt göra ändringar i byggordningar 

utan att behöva göra ett helt nytt AI med all funktionalitet själv som i de andra motorerna. 

För att evolvera algoritmen och ta fram byggordningar har den körts i flera generationer med 

vanlig offline-evolvering tills en lämplig fitness-gräns nåtts för att sedan kolla på vilka 

lösningar algoritmen har hittat. För att göra detta har den genetiska algoritmen 

implementerats i Stratagus. 

När byggordningar tagits fram av AI:n med den genetiska algoritmen måste de utvärderas. 

För att göra detta körs en större mängd matcher mot Stratagus inbyggda AI och vinststatistik 

förs. Mer om metod för utvärdering och experiment tas upp i nästa kapitel (3.2.2). 

3.2.2 Metod för delmål 2: Experiment 

När en experimentmiljö finns och algoritmen samt AI:n är implementerade behövs ett sätt 

att evaluera de resultat som tas fram. De olika delarna av den genetiska algoritmen 

varierades för att få fram det bästa möjliga resultatet. Dessa variabler är sådant som 

fitnessfunktioner (2.2.1), selektion (2.2.2), överkorsning (2.2.3) samt olika värden för 

mutation (2.2.4). 
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För att utvärdera byggordningarna och AI:n kördes en mängd experiment i 

experimentmiljön. Ett vanligt sätt att utvärdera AI:n av denna typ i RTS-spel är att helt 

enkelt köra en mängd matcher mellan den framtagna AI:n och ett annat eller flera andra AI. 

Genom att köra dessa matcher kan sedan statistik för vinsterna ställas upp i ett diagram eller 

en tabell.  Måttet på hur bra AI:n eller algoritmen är då hur stor vinst chans i procent den 

har. Ponsen (2004), Rørmark (2009), Huat och Teo (2012) samt Aha, Molineaux och Posen 

(2005) visar på hur de i sina experiment använder Stratagus/Wargus med dess inbyggda AI-

skript för utvärdering av en AI på liknande vis. Problemet med att köra experiment är att en 

utvecklingsmiljö behövs för att köra experimenten i. Att hitta en som passar eller att utveckla 

en kan ta tid och ibland vara svårt. Det gäller att veta vad man behöver för sina experiment 

för att kunna välja ut en passande miljö. Finns det ingen miljö eller om man vill ha något 

väldigt specifikt måste man själv utveckla en sådan och det kan ta väldigt lång tid, speciellt 

för RTS-spel. 

Tre olika skript med olika strategier som finns i Stratagus användes i experimentet mot AI:n. 

Dessa olika strategier är mänskligt skriptade som enligt Lucas och Kendall (2006) utgör den 

absoluta majoriteten av beteenden på AI i spel. Två skript som valdes bort var air-attack och 

sea-attack på grund av att de var så specifika för en typ av banor som inte tas upp i detta 

arbetet. Dessa skript används på banor som består av största delen av vatten där antingen 

båtar eller flygande enheter måste användas. Denna typ av banor som består största delen av 

vatten valdes bort för att begränsa arbetet och inte ta upp banor som är väldigt 

specialiserade. 

Land-Based-Attack (LBA) är en balanserad strategi som fokuserar på både offensiv och 

defensiv enhetsuppsättning och uppgraderingar.  Detta anses vara det svagaste av de tre 

skripten. 

Soldier-Rush (SR) fokuserar på att bygga minimalt antal byggnader som behövs för att bygga 

stridsenheter för att sedan bygga ett stort antal stridsenheter och gå till en tidig attack. Detta 

anses vara en medelstark strategi och fungerar bäst på små banor. 

Knight-Rush (KR) fokuserar på att snabbt skaffa hög teknologi och få fram en mängd starka 

enheter för en relativt sen men stark attack. Detta anses vara det starkaste av de tre skripen, 

speciellt på stora banor. 
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Figur 3 Exempeldiagram över vinststatistik. 

Enligt exemplet i Figur 3 ovan visas en uppställning över de tre skripten som AI:n körs mot 

och dess vinststatistik över 1000 matcher. I orange ser vi att AI:n endast vinner 100 matcher 

av 1000 vilket ger en vinstchans på bara 10 % men mot LBA i blått har vi 100 % matcher 

vunna. En strategi som lyckas få en hög vinststatistik mot alla dessa 3 skript betyder att den 

är bra balanserad och stark överlag. En strategi som i exemplet ovan (se Figur 3) kanske inte 

är så bra då även om det vinner mot LBA förlorar den dem flesta matcher mot SR-strategin. 

För att minska risken att andra faktorer spelar in än bara byggordningen när det gäller 

utvärdering vidtogs en del åtgärder. Det finns en del saker som skulle kunnat påverka 

experimenten förutom byggordningarna, enhetskontroll och pathfinding till exempel. 

Enhetskontrollen på stridsenheterna kan ha betydelse och olika uppsättningar kan ha fördel 

eller nackdel beroende på enhetskontrollen i ett AI-program. För att minimera dessa 

faktorer hölls alla andra aspekter av AI:n som inte har med val av byggnader och enheter 

konstanta genom alla experiment och samma för alla AI. Detta gör att man med stor 

sannolikhet kan hävda att det är byggordningen som spelar roll och utvärderas och inte de 

andra aspekterna i AI:n. 

Ett alternativ för att utvärdera lösningarna hade varit spelteori där man analyserar 

beteenden och avgör fördelaktigheten i dem. Det finns dock en del problem med att överföra 

denna typ av metod till RTS-spel. Den används vid tillfällen för strategiska situationer men i 

RTS-spelens fall finns det en del motsättningar. Lindahl (2008) beskriver att det krävs en del 

förutsättningar för att applicera spelteori på strategiska situationer. En sådan är något han 

kallar för preferensrelationer och produktmängd som innehåller spelarens alla kombinerade 

val. I ett RTS-spel finns det svindlande många val en spelare kan göra hela tiden och varje 
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sekund, bara att välja vart en byggnad ska placeras kan spela roll. Detta gör att det hela blir 

näst intill omöjligt att räkna med alla spelaren kombinerade val. Man behöver enligt Lindahl 

(2008) även ha kunskap om sin motståndares alla handlingsalternativ och det har man 

vanligtvis inte i ett RTS-spel på grund av ”Fog of war”.  På grund av detta användes istället 

utvärdering med vinststatistik. 
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4 Implementation 

Detta kapitel beskriver designen av utförandet och hur den är implementerad med avseende 

på delmålen samt progression om hur projektet utvecklats med tiden. 

4.1 Delmål 1: Anpassning och implementation av experimentmiljö. 

Experimentmiljöns grund består av Stratagus (The Stratagus Team, 2007) med tillägget 

Wargus (The Wargus Team, 2007) som beskrivet i Metodbeskrivningen (kapitel 3.2.1). För 

att modifiera och addera till denna motor används programmeringsspråket C++ och  

Microsoft Visual Studio 2010. Själva motorn i grunden är alltså Stratagus (The Stratagus 

Team, 2007) och det Wargus (The Wargus Team, 2007) gör är att den ändrar de visuella 

bitarna och vilka enheter som finns så att det ser ut som Warcraft II (1995) med hjälp av lua 

skript. 

 

Figur 4 Experimentmiljö vid körning. Den utvecklade AI:n i ljusblått som 
spelas mot skript från Stratagus (The Stratagus Team, 2007) i mörkblått, spelare i 

rött har inga enheter och är endast åskådare. 

 

De flesta funktioner som behövs finns i Stratagus (The Stratagus Team, 2007) när det gäller 

att kunna utveckla AI:n, en del funktioner behövdes dock läggas till eller modifieras. Det 
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första som behövdes var att kunna köra två olika AI mot varandra utan att behöva ha en 

mänsklig spelare med  i matchen. Detta gjordes genom att helt enkelt ta bort spelarens 

enheter och ändra funktionen som kollar vilken spelare som vinner för att ta bort spelaren ut 

beräkningen. Sedan modifierades också denna funktion för vinnare av spelet så att en ny 

match startar direkt istället för att gå till ”vinstskärmen” eller till huvudmenyn. Även 

snabbheten på spelet var tvunget att öka markant för att inte varje generation skulle ta 

evigheter att köra igenom. 

 

 

Figur 5 Klassdiagram. En population av Genomer finns i Evolution och Trigger 
samt Stratagus anropar olika funktioner i Evolution-klassen. 

 

Själva Evolution-klassen byggdes upp genom att hålla alla medlemmar och funktioner 

statiska (Static). Detta gjordes för att det i början inte var lätt att veta vilka delar av 

Stratagusmotorn som skulle behöva modifieras för att lägga in den genetiska algoritmen. Det 

hade därför varit enkelt att anropa olika funktioner i Evolution från olika delar av 

Stratagusmotorn utan att behöva spara och skicka runt en instans. Det visade sig att det inte 

var några problem att utföra allt som behövdes från samma klass (Trigger) så fördelarna 

utnytjas inte direkt. Dock är det alltid svårt att ha koll på dessa saker när man använder en 

existerande motor och inte vet hur den är uppbyggd.  

Genome representerar en individ (med gener) och Evolution håller en lista med objekt av 

denna klassen som då bildar en population. 

Ett första försök till genrepresentation var att väldigt enkelt använda heltal i en följd som 

representerade byggnader, enheter och uppgraderingar. Det var dock en del problem med 

denna implementationen då den aldrig fick igång någon bra fitness eller något bra beteende 
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på grund av hur skriptningen av byggordningen fungerar i Stratagus. Det blev så att den hela 

tiden fastnade i ett tidigt stadie på grund av att den försökte bygga en byggnad eller en enhet 

som den inte kunde och den lyckades inte riktigt evolvera fram ett beteende som fungerade.  

Inspiration från Ponsen (2004), togs inför nästa försök av genrepresentation. Tillstånd 

infördes som håller information om vilka byggnader varje genom har byggt och kan därmed 

avgöra vilka byggnader samt enheter som är möjliga och tillåtna att skapa i specifika 

tillfällen. 

Generna delades upp i två olika typer, typgener och värdegener. Typgenerna berättar vilken 

händelse som ska hända, bygga en byggnad, träna en enheter i försvar, träna en enhet för 

attack eller att göra en upgradering. Motsvarande värdegen talar sedan om vilken byggnad, 

eller vilken upgradering och enhet som skall skapas mer specifikt. 

Ett problem var att representera enheterna. Byggnaderna och uppgraderingarna fungerade 

bra men det var inte riktigt tillräckligt för att representera enheterna med bara en värdegen 

(ett heltal). För att kunna representera hela trupper av enheter med olika enhetstyper och 

antal infördes en tredje typ av gener separat från de andra, enhetsgener. Dessa delades in i 

gener om sju där varje heltal bestämmer antalet av enheten och position av genen 

bestämmer enhetstypen. Ett exempel på hur det fungerar enligt Figur 6. 

 

Figur 6 Representation för generna i implementationen. Tre olika typer 
uppdelat i ”Typgener”, ”Värdegener” samt ”Enhetsgener”. 
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Tabell 1 Identifikationsnummer för enheter och byggnader som används i 

genrepresentationen. 

Identifikation  Byggnad Enhet 

0 TownHall Peasant (Worker) 

1 Barracks Footman (Soldier) 

2 LumberMill Archer/Ranger (Shooter) 

3 Blacksmith Ballista (Catapult) 

4 Stables Knight/Paladin (Cavalry) 

5 MageTower Mage (Mage) 

6 Church Gryphon Rider (Flyer) 

7 GryphonAviary  

8 WatchTower  

 

 

I Figur 6 visas ett exempel på hur generna kan se ut, i detta fallet är det endast 6 gener 

(023101) samt två grupper av enhetsgener (50000000330000) för enkelthetens skull och 

som ett exempel. De vanliga generna delas upp på mitten i typgener samt värdegener enligt 

Figur 6. Första genen i exemplet (0) säger att det är en byggnad som ska byggas, 

motsvarande värdegen säger sedan vilken byggnad och det är i detta fallet en etta som 

motsvarar en ”Barrack” (se Tabell 1). För enheterna ser det istället ut så att typgenen först 

pekar ut att en defensiv trupp ska skapas och värde-genen säger sedan vilken position bland 

enhets-generna som ska användas. Figur 6 visar att för den defensiva truppen väljs truppen 

med id noll ut vilket blir dom sju första generna bland enhetsgenerna, dessa i sin tur säger 

att fem arbetare skall skapas. Det sista paret av gener representerar en offensiv trupp och 

säger att trupp med id 1 skall användas, vilket betyder den andra gruppen om sju 

enhetsgener. Denna grupp av gener säger att tre soldater samt tre pilbågsskyttar skall skapas 

för att sedan attackera motståndaren. 

För att beräkna fitness används poängen AI:n får av att döda fiendens byggnader och 

enheter som är en funktion som Stratagus (The Stratagus Team, 2007) i grunden innehåller.  

Utöver detta får AI:n en del bonusar med positiv fitness eller straff med negativ fitness 

beroende på vissa faktorer enligt tabell 2. 

 

Tabell 2 Värden och händelser för bonusar samt straff av fitness. 

Händelse  Fitness 

Byggnad byggs som redan byggts -20 

Byggnadsförsök där krav saknas -20 

Upgradering som redan AI:n har -20 

Uppgraderingsförsök där krav saknas -20 
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Förlust av matchen -4000 

Vinst av matchen +4000 

Lyckat byggande av en byggnad +40 

 

Valet att göra fitness på detta vis var ett försök att förstärka vissa positiva beteenden för att 

evolutionen skulle gå lite snabbare. Fitness baserat endast på poängen från att döda enheter 

och förstöra byggnader provades först men detta ledde till att AI:n fick ett beteende där den 

endast byggde defensiva torn och aldrig försökte vinna matchen. Dessutom fastnade 

algoritmen där och nöjde sig med att endast försvara med torn och låta motståndaren skicka 

ändlösa vågor av soldater för att få så hög poäng som möjligt. Utöver dessa bonusar och 

straff får AI:n fitness baserat på hur snabbt den vinner matchen, detta för att ytterligare 

straffa beteende som endast försvarar med torn för att skaffa hög poäng genom att döda 

soldater. 

Selektionsmetoden som används är turneringsselektion med ett relativt högt värde för att få 

den eletistisk, så dom genom med hög fitness får vara kvar till nästa generation. Denna 

utväljningsprocess sker på så sätt att den väljer ut en viss mängd av populationen slumpvist 

(50 % i detta fall) och sedan väljs den individ med bäst fitness för överkorsning. Problemet 

här var att det ibland blev så att ett genom med riktigt bra fitness kunde försvinna på grund 

av en mutation och försämra populationen avsevärt. För att förhindra detta infördes en 

försäkring att de två bästa individerna direkt ingick i den nya populationen utan att gå 

igenom överkorsning och mutation och därmed kan inte en individ med riktigt hög fitness 

försvinna. Efter att två genom har valts ut av selektionsmetoden används tvåpunktskorsning 

som överkorsningsmetod. Valet av selektionsmetod baserades på vad Ponsen (2004) menar 

att just denna selektionsmetod har för fördelar. Turneringsselektion är enkel att 

implementera, bäst lämplig för denna typen av problem samt snabb på att göra 

beräkningarna (Ponsen, 2004). 

Antalet individer valdes till 20, en låg mängd om man jämför med andra problem. Ponsen 

(2004) anser dock att en stor population inte är nödvändigt för denna typ av problem och 

använder själva en population på 50 individer. Även Huat och Teo (2012) använde en liten 

population på endast 10 individer. 

4.2 Delmål 2: Utvärdering 

För att undersöka utvecklingen av AI:n sparas fitnessvärdena för bästa, sämsta samt 

medelvärde för varje generation i en Excel-fil. Genom att göra detta kan en graf skapas som 

visar hur bra populationen är och kan ses som en första indikator på hur bra byggordningen 

är. Om fitnessgrafen planar ut och slutar att öka eller om ett godtyckligt högt fitnessvärde 

har nåtts kan algoritmen användas för utvärdering. Varje generation med fitnessvärden 

sparas även ner i en textfil som sedan kan användas för att välja ut en specifik individ och 

använda dess gener för att utvärdera denna individ. Exempel för hur en graf för en 

population visualiseras enligt Figur 7 nedan. 
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Figur 7 Fitnessgraf för en exempelpopulation. 

 

När en individ har valts för utvärdering kommer den att köra matcher mot de tre inbyggda 

skripten som kom med Stratagus (The Stratagus Team, 2007). Vinsterna och förlusterna 

rapporteras efter varje match till en Excel-fil där de sparas och kan sedan användas för att 

ställa upp en vinstgraf. Olika banor med olika storlekar och terräng kommer att användas 

samt slumpmässiga startpositioner för de olika skripten och AI:n. 

The-right-strategy (2 spelare). Liten bana (64x64), symmetrisk med ganska många smala 

gångar och mycket skog, två startpositioner. 

Mysterious-dragon-isle (2 spelare). En stor bana (128x128), osymmetrisk med stora och 

öppna terränger och två startpositioner. 

Death-in-the-middle (4 spelare). Medelstor bana (96x96), väldigt symmetrisk med en stor 

öppen yta i mitten av banan och smala gångar i hörnen där de fyra olika startpositionerna 

finns. 

Nowhere-to-run (4 spelare). Väldigt liten bana (32x32), fyra startpositioner i hörnen som är 

omringade med skog som måste huggas ner för att nå fienden. Träden i denna banan gör den 

väldigt speciellt och opålitlig då träden först måste rensas bort för att hitta motståndaren. 

Many-ways-to-rome (6 spelare). En stor bana (128x128), manga trånga gångar med sex 

osymmetriska startpositioner och mycket skog. 

Garden-of-war (8 spelare). En stor bana (128x128), fylld med smala gångar och mycket skog. 

Åtta startpositioner. 

 Plains-of-snow (8 spelare). En stor bana (128x128), stora ytor för strid med många 

guldgruvor I mitten för den våghalsige spelaren. Åtta startpositioner. 
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Dessa banor valdes för att få så stor variation av tänkbara banor som möjligt. Tanken är att 

blanda storlek, antal startpositioner och olika symmetri för att få störst möjliga täckning av 

olika bantyper. 

Som ett exempel kördes ett genom från föregående exempelpopulation mot de tre skriptade 

AI i 10 matcher mot varje skript på banan ”Many-ways-to-rome” och en graf ställdes upp 

enligt Figur 8 nedan. 

 

Figur 8 Graf för vinststatistik av en exempelpopulation mot LBA, SR samt KR i 
10 matcher mot varje skript. 

Enligt Figur 8 färdades detta exempelgenom ganska bra, speciellt mot LBA. Dock är det inte 

helt oväntat då detta är ansett vara den svagare av de tre där KR anses starkast som även det 

indikeras av grafen. Fler banor och fler antal matcher kommer sedan att köras i 

utvärderingen. 

För att få en så balanserad som möjligt strategi kördes evolutionen på en medelstor bana 

med två startpositioner mot både SR och KR. Detta i kombination med fitnessvalen gjorde 

att populationens lösningar lutade mer åt SR och LBA med relativt snabba attacker snarare 

än KR som fokuserar mer på teknologi. 
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5 Utvärdering 

Syftet med detta arbete var att undersöka om framtagning av byggordningar med evolution 

uppnår minst lika bra standard som framtagna skriptade beteenden för att välja byggnader.  

I detta kapitel kommer resultaten från experimenten presenteras för att sedan i nästa kapitel 

sammanfattas och diskuteras. 

5.1 Delmål 1: Experimentmiljö 

Under anpassningen och implementationen av experimentmiljön och den evolutionära 

algoritmen upptäcktes det att AI:n i många fall endast ville bygga defensiva torn för att 

försvara och på så sätt samla in mängder av stridspoäng för hög fitness.  Detta var ett 

problem då ett sådant beteende kan aldrig vinna en match och är inte speciellt roligt att 

spela mot. En fiende som aldrig attackerar och bara sitter i sin bas blir snabbt väldigt 

enformigt och dessutom enkelt för en spelare att besegra med exempelvis katapulter som har 

längre räckvidd än torn. Detta beteende undveks så mycket som möjligt med flera åtgärder 

som beskrivs i kapitel 4.1 som exempelvis att justera fitnessutvärderingen för populationen. 

En del populationer skilde sig ganska mycket när det gällde uppsättningen av enheter. Även 

om de flesta byggde mest stridsenheter med lång räckvidd körde vissa populationer endast 

med massor av enheter med kort räckvidd och en del endast torn. Det spelar förmodligen 

ganska stor roll hur populationens strategi blir baserat på hur de initiala generna blir 

framslumpade i nuläget och en bättre fitnessfunktion hade säkert kunnat ordna detta. 

 

5.2 Delmål 2: Resultat 

I samtliga experient används en population framtagen med 20 individer på en medelstor 

bana mot SR och KR. Sedan valdes individen med bäst fitness ut för att utvärderas i 

experimenten.  
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Figur 9 Graf över fitnessutveckling för population som används i 
experimentkörningarna. Röd = best fitness, blå = genomsnittlig fitness och gul = 

worst fitness. 

Enligt Figur 9 kan man se att fitnessvärdet ökar kraftigt tidigt i populationens livslängd 

(fram till generation 15) och en lösning för vinst hittas relativt tidigt. Efter generation 15 ökar 

fitness för populationen långsammare och lösningen finslipas. 
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Figur 10 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan ”Nowhere-
to-run”. Väldigt liten bana (32x32), fyra startpositioner i hörnen som är omringade 

med skog som måste huggas ner för att nå fienden. 

 

 

 

Figur 11 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan ”Garden-of-
war”. Stor bana (128x128), fylld med smala gångar och mycket skog. Åtta 

startpositioner. 
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En stor bana som ”Garden-of-war” visar tydligt att KR är svårslagen på banor den är 

anpassad för. SR på stora banor visas även här att den är svag på stora banor som den inte är 

anpassad för (Figur 11). 

 

 

Figur 12 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan ”Many-
ways-to-rome”. Stor bana (128x128), manga trånga gångar med sex osymmetriska 

startpositioner och mycket skog. 
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Figur 13 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan ”The-right-
strategy”. Liten bana (64x64), symmetrisk med ganska många smala gångar och 

mycket skog, två startpositioner. 

 

 

Figur 14 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan 
”Mysterious-dragon-isle”. Stor bana (128x128), osymmetrisk med stora och öppna 

terränger och två startpositioner. 
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Figur 15 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan ”Death-in-
the-middle”. Medelstor bana (96x96), väldigt symmetrisk med en stor öppen yta i 

mitten av banan och smala gångar i hörnen där de fyra olika startpositionerna finns. 

Även om ”Death-in-the-middle” inte är väldigt stor har den väldigt långa avstånd mellan 

startpositionerna/baserna. Detta gör att KR får sina fördelar från stora banor även här. Detta 

syns även på SR då denna är starkare på korta avstånd eller små banor (Figur 15). 

 

 

Figur 16 Vinststatistik för genomspelning av 900 matcher på banan ”Plains-of-
snow”. Stor bana (128x128), stora ytor för strid med många guldgruvor I mitten för 

den våghalsige spelaren. Åtta startpositioner. 
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På det stora hela är resultaten av experimenten positivt. Speciellt när det kommer till att 

vinna över LBA vilket AI:n lyckas bra med på samtliga banor. Det svåra är att få fram en 

strategi som över lag är bra mot de flesta strategier på många olika banor. De framtagna och 

skriptade strategierna är oftast fokuserade för att passa en viss typ av banor. Exempelvis är 

SR utformad för små banor där ”rush-strategier” är starka på grund av att avstånden mellan 

baser ofta är små. KR däremot fokuserar på att få upp stark teknologi och är anpassad för 

stora banor med stort avstånd mellan baser. LBA däremot är en mer balaserad strategi som 

blandar tidig attack med att utveckla teknologi senare i matchen. 

Tabell 3 Tabell över vinststatistik i procent för samtliga banor och skript baserat på 

resultaten som visas i Figur 10-16. 

 
                   LBA                  SR                  KR 

Små Banor: 
   

Nowhere-to-run 79.00% 27.00% 38.00% 

The-right-strategy 100.00% 52.00% 52.00% 

    
Medelstora Banor: 

   
Death-in-the-middle 67.00% 92.00% 17.00% 

    
Stora Banor: 

   
Mysterious-dragon-isle  49.00% 51.00% 48.00% 

Many-ways-to-rome 68.00% 66.00% 72.00% 

Garden-of-war 81.00% 86.00% 35.00% 

Plains-of-snow 51.00% 82.00% 40.00% 

    

 

 

I samtliga matcher ligger vinststatisikerna mot LBA minst runt 50% och i de flesta fallet 

betydligt högre (se Tabell 3 ovan). På stora banor som exempelvis ”Garden-of-war” och 

”Death-in-the-middle” syns det tydligt att KR är mycket starkare än den framtagna AI:n 

(Figur 11 och 15). Detta beror på att dessa banor är stora och/eller har stora avstånd mellan 

startpositionerna. Detta gör att KR kan utnyttja det som den är anpassad för. På samma sätt 

syns det i Figur 10 att SR är stark på banan ”Nowhere-to-run” vilket är väldigt liten och detta 

är något SR är bra på. Allmänt slår inte den utvecklade AI:n KR på stora banor dock mot 

LBA och SR är resultatet väldigt lovande. 

Det som kan vara förvånande är att KR vinner så pass många matcher på ”Nowhere-to-run” 

banan som är så liten och KR är starkast på stora banor (Figur 10). Detta skulle kunna bero 

på att den är så speciellt med att baserna är instängda med skog vilket gör att 

enhetshantering kommer spela viss roll och det beror på när AI:n som hanterar enheter 

bestämmer sig för att hugga ner träd för att komma åt motståndaren. Denna 

enhetshantering av AI:n tar inte till hänsyn till och vet inte att byggordningen vill attackera 

motståndaren och hugger endast ner träd vid behov av resurser och kanske inte alls de träd 

som leder till en öppning till motståndarens bas. 
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Något som Ponsen (2004) påpekar med enhetsuppsättningen de fann i sina experiment var 

att AI:n använde mycket katapulter (ballistor), enheter med lång räckvidd men lite liv och 

dåliga på kort håll. Detta överens stämmer till viss del i experimenten för detta arbete, en hel 

del populationer fick många enheter med avstånds-attacker inklusive katapulter. Detta har 

förmodligen lite med hur enhetshanteringen fungerar i Stratagus. Något en mänsklig spelare 

förmodligen hade övervägt är att försöka slå ut de svaga enheterna med lång räckvidd först, 

vilket AI:n inte gjorde. Även om bägge AI använder samma enhetshantering är det möjligt 

att avståndsenheter hade en fördel som de inte hade haft mot en mänsklig spelare. 
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6 Slutsatser 

Detta kapitel presenterar först en sammanfattning av resultaten från utvärderingen för att 

sedan föra en diskussion. Till sist presenteras eventuella tankar på vidareutveckling av 

arbetet och vad som skulle kunnat jobbats vidare på i efterhand. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med arbetet var att undersöka om användning av genetiska algoritmer har potential 

att ta fram beteenden eller mer specifikt byggordningar med lika hög kvalitet som att skripta 

beteenden. Projektet delades in i två delmål där det första avsåg utveckla en experimentmiljö 

för att sedan i andra delen göra experiment för att avgöra hur bra de framtagna 

byggordningarna är. 

Under första delmålet som avsåg att anpassa och utveckla en evolutionär AI för spelet 

Stratagus uppstod det ett problem med vissa beteenden i byggordningarna som framkom. 

Ett beteende som uppkom var att AI:n endast byggde defensiva torn i försvar och inte 

försökte attackera motståndaren. Detta löstes genom att lägga in bonuspoäng för 

fitnessfunktionen som gav sämre fitness vid dessa typer av beteenden och gav högre fitness 

för beteenden som försökte attackera och vinna matchen. Även genuppsättningen krävde en 

del omarbetningar för att få önskat resultat. En population på 20 individer evolverades fram 

på en medelstor bana och sedan valdes den individ med högst fitness ut för utvärdering i 

experimentmiljön. 

Det andra delmålet avsåg att undersöka om evolutionära tekniker för framtagning av 

byggordningar kan användas i RTS och håller lika hög standard som skriptade 

byggordningar. Experiment kördes i miljön på sju olika banor med varierande storlek med 

ett antal på 900 matcher per bana. De 900 matcherna delades upp mot de tre fördefinierade 

skripten i Stratagus, 300 matcher mot LBA, 300 matcher mot SR och 300 matcher mot KR. 

Vinststatistik fördes sedan och diagram upprättades för att undersöka antal vinster mot 

varje skript på varje bana. 

Resultatet av utvärderingen visar på att det finns potential att använda evolutionära tekniker 

för framtagning av beteenden som exemelvis byggordningar i RTS-spel. Speciellt lovande var 

det mot LBA-skriptet vilket dock anses vara det svagaste av de tre fördefinierade skripten.  

På samtliga banor hamnade resultatet runt 50% vinstchans och på de flesta banor betydligt 

högre. När det kommer till SR och KR spelade storleken på banan och avstånden mellan 

startpositionerna stor roll hur resultatet blev. Resultatet visar tydligt styrkorna och 

svagheterna hos SR och KR skripten. KR var över lag svårslagen vilket inte är speciellt 

förvånande då det är det starkaste skriptet av de tre. SR visade sig svårslagen på de små 

banorna men på de stora klarade sig den framtagna AI:n väldigt bra. 

6.2 Diskussion 

Det finns helt klart fördelar att använda evolutionära tekniker för att ta fram byggordningar 

men även AI beteenden över huvud taget. Även om det kan ta lång tid att få fram en bra 

lösning är det passiv tid där en människa inte hela tiden behöver vara delaktig utan 

algoritmen klarar det själv. Vid skriptning måste en programmerare istället sitta och testa sig 

fram till vad som är ett bra beteende och sedan finjustera manuellt. Dessutom kräver 
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skriptning oftast mer kunskap om spelet som beteendet ska utvecklas för men för en 

evolutionär algoritm krävs det endast att man vet grunderna i vad som utgör ett bra 

beteende för att skapa en någorlunda fitnessfunktion. 

Ett problem med att använda denna typ av evolution på RTS-spel är att en match ofta tar en 

hel del tid. I implementationen av detta arbete kan endast en match i taget köras vilket kör 

att en generation kan ta väldigt lång tid, speciellt om populationen är stor. Jämför man med 

evolution i exempelvis ett problem som att hitta rätt väg i en labyrint kan alla genom köras 

på samma gång och en generation kan köras på sekunder. I experimenten för detta arbete 

tog oftast en match upp till en minut vilket betyder att en generation kunde ta upp till 20 

minuter. Det positiva är dock att inte speciellt många generationer behövdes för att få fram 

en lösning och den tiden det tar behöver så klart inte tas upp av någon person. 

Ett alternativ till att göra utvärdering baserat på vinststatistik mot färdiga skript eller en 

annan AI skulle vara att göra utvärderingen i en studie med mänskliga spelare. Resultatet 

hade förmodligen sett annorlunda ut. När det gäller mänskliga spelare kan det vara väldigt 

svårt att avgöra hur bra denne spelare är på spelet i fråga och det kan variera kraftigt hur bra 

spelare är på RTS-spel. Hade man haft mänskliga spelare hade man dock kunnat göra ett 

frågeformulär där spelare fått svara på frågor och avgöra om byggordningen är rolig att spela 

mot. I nuvarande läge går det inte direkt att mäta underhållnings aspekt för 

byggordningarna på samma sätt som det skulle ha gått mot riktiga spelare i utvärderingen. 

Som Ponsen (2004) använder genetiska algoritmer för att förbättra en annan teknik är också 

ett möjligt användningsområde. Ponsen (2004) använder en teknik kallat dynamisk 

skriptning där vissa regler används för att styra ett beteende. De använder en genetisk 

algoritm för att ta fram strategier som förbättrar dessa regler och på så sätt förbättrar själva 

tekniken i sin tur. Det finns förmodligen en del andra tekniker som kan förbättras genom 

användning av genetiska algoritmer på liknande vis. 

Något som genetiska algoritmer inom RTS-spel kan användas till förutom att skapa en AI att 

spela mot är att hitta nya och spännande byggordningar som kan användas av spelare. Att 

optimera fram början av en byggordning är något som många proffspelare i exempelvis 

StarCraft II (Blizzard Entertainment, 2010) sysslar med för att få en så bra start som möjligt. 

Ett exempel på hur det användes för att ta fram en speciellt kraftig byggordning för StarCraft 

II (Blizzard Entertainment, 2010) finns där just en genetisk algoritm användes (Brandy, 

2010). Denna byggordningen gick ut på att så snabbt som möjligt få fram 7st ”Roaches” och 

gå till en väldigt tidig attack. Detta ses som en samhällig aspekt då det visar på ett exempel 

på hur användningen av genetiska algoritmer i RTS-spel kan användas praktiskt. Mer 

allmänt avser arbetet bidra till att förbättra AI i spel vilket i sin tur bidrar till spelbranshen. 

När det kommer till etiska aspekter för arbetet finns det helt klart diskussion som kan föras 

om hur våldsamma spel påverkar folk och om spelmissbruk där folk blir beroende. RTS-spel 

som detta arbete handlar om hamnar helt klart oftast i facket våldsamma spel då det i de 

flesta fallen handlar om någon sorts krigsföring och strider. Det finns mycket forskning som 

pekar åt olika håll när det gäller hur våldsamma spel påverker barn exempelvis och det finns 

mycket diskussion i området (Englund & Jansson, 2008; Uhlmann & Swanson, 2004). Dock 

går denna rapport inte in djupare på området då detta inte anses vara något huvudfokus. 

Genusaspekter är inte heller något som anses vara relevant att ta upp i arbetet. 
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Det är i denna typ av undersökningar inte alltid säkert att det framtagna beteendet alls är 

något roligt för en mänsklig spelare att spela mot.  Eftersom evolutionen inte tar till hänsyn 

vad som är roligt att spela mot tas detta in i beräkning för AI:n och tråkiga strategier kan helt 

klart uppstå. Exempel på detta är det som beskrivits tidigare att AI:n i detta projekt i många 

fall endast ville bygga försvarstorn. Detta är ett mycket tråkigt beteende i syn på att spela 

mot det i en riktig spelmiljö. Detta är en anledning till att denna typ av strategi undveks så 

mycket som möjligt men det finns fler beteenden som detta vilket är svårt att veta på 

förhand vad som är roligt och inte. Det knyter också tillbaka till vad som beskrivs i kapitel 

3.1.2 om att det kan vara svårt att säga att ju fler vinster betyder bra AI även om det 

resoneras i detta projekt att i fallet byggordningar anses det vara relevant. 

6.3 Framtida arbete 

För framtida arbete skulle online-inlärning användas för den evolutionära algoritmen. I 

RTS-sammanhang kan det användas för att göra justeringar i strategin direkt medans 

matchen spelas och på så sätt bli starkare och starkare och bättre på att motverka strategier 

för varje match den spelar. Det hade varit intressant att undersöka hur detta sätt att utveckla 

AI:n hade påverkat resultatet och vilka skillnader det hade medfört. 

Något som är ett krav i lösningen för detta arbetet är att man måste ha färdiga skript för 

byggordningar att evolvera mot. Detta motsäger syftet lite med att det är billigare att 

utveckla beteenden med evolution då man först måste ta fram skript att evolvera mot. Ett 

sätt att lösa denna problematiken är att evolvera fram beteenden mellan olika indivinder 

inom samma population. Coevolution är en teknik för att evolvera individer mot andra 

individer i samma population (eller andra populationer)(Ficici, 2004).  Genom att använda 

denna teknik hade man kunnat utveckla AI:n utan kravet att ha färdiga skript vilket åter 

styrker syftet med att evolvera fram beteenden för AI som ett alternativ. Detta är speciellt 

lämpligt i de fall man utvecklar nya spel och alltså inte har någon annan AI att använda för 

evolutionen. Det skulle även vara intressant att jämföra hur en AI framtagen med 

coevolution presterar mot de inbyggade AI-implementationerna då den inte använt någon av 

dessa implementationer som grund till skillnad från den nuvarande AI:n som evolverats med 

hjälp av den skriptade AI:n. 

På ett kortsiktigt plan hade fitnessfunktionen kunnat finslipas ytterligare. En del 

populationer som slumpades fram fick oönskade beteenden så som endast defensiva torn, 

även med åtgärder för att försöka förhindra detta. Åtgärderna gjorde helt klart skillnad och 

de allra flesta populationerna fick inte detta beteenden, dock hände det och populationen 

fastnade i beteendet i dessa fallen. Hade mer tid kunnat läggas på att justera 

fitnessfunktionen hade säkerligen dessa beteenden kunnat elimeniras helt. 

Även evolvering på flera banor hade kunnat utforskats mer, flertalet banor med olika 

storlekar används i utvärderingen av ett genom dock evolverades populationen fram endast 

på en medelstor bana. Det hade varit intressant att kolla på hur detta hade påverkat 

resultatet av lösningarna för AI:n. 

Det hade varit intressant att göra en studie med mänskliga spelare för att se om de 

framtagna strategierna är intressanta och roliga att spela mot. Som beskrivet i kapitel 6.2 är 

det inte lätt att veta utan en sådan studie hur roligt och bra AI:n faktiskt är.  
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Det kan vara svårt att se ett användningsområde för specifikt evolution och framtagning av 

byggordningar utanför dataspel men evolutionära algoritmer kan vara väldigt användbart. 

Det finns många användningsområden för evolutionära algoritmer och inte minst inom 

robotik för att evolvera fram beteenden i en miljö för fysiska robotar (Watson, Ficici & 

Pollack, 1999). 
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