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Sammanfattning 
 

Det här arbetet har undersökt hur inlärning av hur en datorstyrd karaktär fattar sina 

beslut baserat på det gällande speltillståndet, påverkar spelarens uppfattning om hur 

mänskligt intelligent dess resulterande beteende uppfattas, med bakgrunden att det 

finns ett behov av intelligentare beteenden hos karaktärer i spel. Undersökningen har 

genomförts genom att jämföra en tillståndsmaskin med ett artificiellt neuralt nätverk, 

implementerade i ett enklare actionspel med en spelare och en datorstyrd karaktär. 

Nätverket är konstruerat att initialt bete sig som tillståndsmaskinen, men sedan 

utveckla sitt beteende genom att lära från den individuella spelarens spelstil. Ett antal 

testpersoner har sedan fått spela spelet mot respektive teknik, och fått ange hur de 

upplevde respektive beteende i en enkätundersökning. Resultatet av undersökningens 

sammanställda data särskiljer inte det resulterande beteendet från tillståndsmaskinen 

med beteendet från det artificiella neurala nätverket, vilket kan ha en förklaring i 

undersökningens felkällor, samt den mindre domänen teknikerna implementerats i. 

Nyckelord: Artificiellt neuralt nätverk, Tillståndsmaskin, Artificiell intelligens, 

Beslutsfattande 
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1 Introduktion 

Syftet med artificiell intelligens, AI, i spel är att kontrollera och ge karaktärer ett beteende 

som får dem att upplevas som mänskligt intelligenta av spelarna. Det finns två kategorier av 

tekniker inom AI: deterministiska och indeterministiska. De vanligaste är de deterministiska 

teknikerna, som ger karaktärerna ett deterministiskt beteende begränsat till att följa 

förutbestämda instruktioner för varje situation. Ett deterministiskt beteende kan därför 

uppfattas som förutsägbart och ointelligent, och då behovet av mer sofistikerad AI ökar i takt 

med den tekniska utvecklingen av spel, är detta ett problem. Indeterministiska tekniker kan 

lösa problemet, då de tillåter beteenden att anpassas genom inlärning, men är tekniker som 

spelindustrin länge har varit motvillig till att använda. Orsakerna till detta är att de är svåra 

att testa, felsöka och därmed svåra att garantera att de ger ett pålitligt resultat. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur inlärning genom ett artificiellt nätverk presterar 

mot den traditionella deterministiska tekniken tillståndsmaskiner. Med prestation menas 

här vilken teknik som ger ett beteende som upplevs mest mänskligt av spelarna. Hypotetiskt 

sett borde en indeterministisk AI upplevas mer mänsklig, eftersom den kan lära sig av 

erfarenheter, men avgörande egenskaper för att uppnå detta är inlärningens hastighet och 

pålitlighet. 

Studien kommer att genomföras genom att implementera teknikerna i ett enklare actionspel 

med en spelare och en datorstyrd karaktär som motståndare, för att sedan utvärdera 

resultatet med hjälp av en enkätundersökning. Båda teknikerna kommer att operera inom 

samma domän för att göra jämförelsen så rättvis som möjligt, och kommer baserat på 

samma indata, nämligen speltillståndet, enbart använda olika metoder för att komma fram 

till ett resultat inom samma utdatamängd, nämligen möjliga beteenden hos karaktären. Ett 

antal testpersoner kommer få spela två matcher i spelet, en för varje teknik, och sedan 

utfrågas om hur de upplevde karaktärens taktiska beteende under båda matcherna genom en 

enkätundersökning, för att ta reda på vilken de upplevde som mest mänsklig.  

Under första matchen kontrolleras karaktären genom en tillståndsmaskin. Motiveringen till 

att använda just en tillståndsmaskin är att det är den vanligast använda tekniken för att 

realisera artificiell intelligens i spel. Det är även en teknik som ger ett beteende som typiskt 

upplevs förutsägbart och datorstyrt, vilket är lämpligt för den här undersökningen då det är 

testpersonernas uppfattning om dessa egenskaper i karaktärens beteende som ska 

undersökas. Under denna första match kommer även data spelas in över hur den mänskliga 

spelaren beter sig i spelet, för att sedan användas i nästa match då karaktären istället 

kommer att kontrolleras av ett artificiellt neuralt nätverk. Dessa data kommer då användas 

till att träna nätverket att bete sig såsom den mänskliga spelaren gjorde under den tidigare 

matchen och kommer därmed förändra sitt beteende under matchens gång. Nätverket 

kommer dock initialt vara tränat att ge ett liknande resultat som tillståndsmaskinen, för att 

det ska bli tydligt när nätverket börjar lära sig av den individuella spelaren. Valet av just ett 

artificiellt neuralt nätverk hänger ihop med deras goda förmåga att generalisera i nya 

situationer utifrån tidigare exempel över hur kända situationer har hanterats (Zanetti & 

Rhalibi, 2004), vilket är en egenskap hos den mänskliga hjärnan. Lyckas nätverket prestera 

bra, finns det en god chans att testpersonen uppfattar karaktärens beteende styrt av 

nätverket som mer mänskligt. 
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2 Bakgrund 

För att ge en bättre förståelse över problemet, ges här en förklarande bakgrund till relevanta 

ämnen rörande problemområdet. Inledningsvis förklaras betydelsen bakom begreppet 

artificiell intelligens och dess syfte i spel. För att ge en bakgrund till de två olika typer av AI-

tekniker som kommer undersökas i detta arbete, presenteras deterministiska och 

indeterministiska tekniker och skillnaden mellan dem. En kort genomgång av 

tillståndsmaskiner ges, som är den deterministiska teknik som ska användas för 

undersökningen. Slutligen görs en djupdykning av artificiella neurala nätverk, som är den 

indeterministiska teknik intressant för det här arbetet. 

Genom detta arbete kommer ett flertal centrala begrepp återkomma, och det är viktigt att 

den avsedda innebörden är tydlig för läsaren för att förstå vad som menas. Här ges därför en 

förklaring till vad som menas i det här arbetet med några kommande begrepp. Med spel 

avses här digitala spel, inte brädspel eller digitala varianter av brädspel, med det primära 

syftet att underhålla sina spelare. Sådana spel innehåller ofta humanoida karaktärer som 

inte styrs av spelaren utan av spelet, som antingen kan vara motståndare eller medhjälpare 

till spelaren och ska tillsynes ha en intelligens på samma nivå som en människa. Dessa 

kommer framöver att benämnas som datorstyrda karaktärer, eller enbart karaktärer, och 

främst syfta till motståndare som försöker hindra spelaren att uppnå sina mål. Övriga 

begrepp som används i det här arbetet förklaras när de dyker upp. 

2.1 Artificiell intelligens i spel 

Artificiell intelligens, eller förkortat AI, är ett begrepp vars betydelse varierar beroende på 

vem som tillfrågas (Baekkelund, 2006), men kan sammanfattas som system kapabla till 

mänskligt eller rationellt resonemang och/eller agerande. Med mänskligt avses här vad en 

människa är kapabel till att prestera i en given situation, medan det med rationell menas det 

optimala presterandet för en given situation. Detta är den form av AI som den akademiska 

världen är intresserad av att undersöka och utveckla, och kan således benämnas akademisk 

AI (Baekkelund, 2006). Det är dock en skillnad i begreppets betydelse beroende på om det 

används inom den akademiska världen eller inom spelsammanhang. Mycket av det som 

ingår i spel-AI anses inte vara AI ur det akademiska perspektivet (Baekkelund, 2006). Spel-

AI är ett begrepp som har ännu svagare definition, men används enligt Baekkelund ofta som 

en samlingsterm för de tekniker som realiserar AI i spel, vilket kan sträcka sig från tekniker 

för vägplanering till tekniker för kollisionsdetektering. Tozour (2002 a) finner hela termen 

AI som missvisande och anser att den borde ha döpts om till ”beteende modellering” eller 

”agent design” om det inte hade varit försent, eftersom AI inom spel enbart handlar om att få 

spelarna att uppleva att karaktärer i spel är intelligenta och inte att nödvändigtvis ge dem 

genuin intelligens bakom. I det här arbetet kommer AI att användas med innebörden 

beteende hos karaktärer i spel eller tekniker bakom beteenden, beroende på sammanhanget. 

Det behöver inte handla om genuin intelligens bakom beteendet, utan snarare illusionen av 

det. 

AI i spel har som uppgift att kontrollera varje aspekt hos spelets karaktärer: grundläggande 

beteende, förflyttning och beslutsfattande (Champandard, 2003). I ett grundläggande 

beteende ingår förmågan att interagera med omvärlden genom enkel interaktion, såsom att 

plocka upp föremål, använda objekt och nyttja kroppsspråk. Med förflyttning menas 

förmågan för spelets karaktärer att kunna förflytta sig i spelets miljö, och kunna hantera 
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eventuella hinder i sin väg, som exempelvis dörrar eller plattformar. Beslutsfattande handlar 

om förmågan hos karaktärerna att kunna avgöra vilka handlingar som är nödvändiga för att 

genomföra sina uppgifter och avgöra när handlingarna är lämpliga att utföras. Denna 

kontroll realiseras av de tekniker som faller inom området för AI inom spel, exempelvis 

algoritmer för vägplanering, tillståndsmaskiner för beslutstagande och skriptning för att ge 

ett grundläggande beteende.  

Syftet med att kontrollera karaktärer i spel på detta sätt är att tillföra spelet ett visst 

underhållningsvärde (Bourg & Seemann, 2004; Buckland, 2004; Champandard, 2003). 

Underhållningsvärdet ges av möjligheterna de datorstyrda karaktärerna ger i form av 

spelupplägg, men är också beroende av hur trovärdigt och realistiskt beteende det ger 

karaktärerna (Champandard, 2003). I det här arbetet kommer underhållningsvärde 

användas med betydelsen det underhållningsvärde AI ger genom att ge karaktärerna ett 

trovärdigt och realistiskt beteende, och inte fokusera på vilka möjligheter till spelupplägg AI 

i spel kan ge för att underhålla spelaren. Om AI:n sköter kontrollen av karaktärerna på ett 

trovärdigt sätt, utefter verkligheten spelet erbjuder, förbättras spelets uppslukande verkan 

på spelaren genom att inte distrahera spelaren från spelets moment. Om karaktärernas 

beteende även upplevs som realistiskt inom ramen av mänskligt agerande, förstärks 

underhållningsvärdet ytterligare (Buckland, 2004; Champandard, 2003). 

För att uppnå detta designas AI:n med målet att skapa så mänskligt intelligenta karaktärer 

som möjligt. Med mänskligt intelligenta menas att karaktärerna uppvisar ett beteende med 

färdigheter som är grunden till människans intelligens: inlärning, planering, fantasi och 

kreativitet (Champandard, 2003). Champandard (2003) påpekar dock att denna mänskliga 

intelligens inte behöver uppnås genom att karaktärerna är genuint intelligenta, utan det 

viktiga är att karaktärerna ger sken av att de är mänskligt intelligenta. Detta utvecklas av 

Buckland (2004), som pratar om illusionen av mänsklig intelligens. Av Buckland 

sammanfattas syftet för AI i spel som upprätthållandet av illusionen av mänsklig intelligens 

hos karaktärer i spel, med avsikten att göra spel mer underhållande. Det viktiga är resultatet 

och inte hur det uppnås. Här gör sig den stora skillnaden till känna mellan AI inom den 

akademiska världen, som använder sofistikerade AI-system, och AI inom spel, som ofta 

istället använder diverse knep för att få karaktärerna att framstå som intelligenta. För att 

hålla illusionen vid liv används fusk såsom att karaktärer i spel ofta har tillgång till mycket 

mer information än vad den mänskliga spelaren har, exempelvis förmågan att kunna se 

genom väggar för att hålla reda på spelarens position och förmågan att inte att inte behöva 

leta upp resurser i spelet, utan vet redan på förhand var de befinner sig (Buckland, 2004). 

Fusk är den vanligaste förekommande metoden för AI i spel, men det är viktigt att inte göra 

det uppenbart för spelaren under spelandets gång (Bourg & Seemann, 2004). Om 

karaktärerna upptäcks fuska, är det troligt att spelaren antar att det är lönlöst att lägga ner 

energi för att slå karaktärerna och därmed tappa intresset för spelet. Buckland (2004) 

förklarar vidare att karaktärerna även kan vara designade för att av en viss frekvens 

misslyckas med flit med att uppnå sina mål i spelet för att verka mer mänsklig genom att inte 

vara onaturligt perfekt. För att hålla illusionen ännu mer levande utnyttjas även ofta visuella 

och auditiva intryck, såsom att låta karaktärer reagera med tydliga visuella känslor och tänka 

högt vid händelser som inträffar i spelet (Buckland, 2004). 

Buckland (2004) poängterar hur viktigt det är att inte låta illusionen falla. AI tillför bara 

underhållningsvärde om illusionen lyckas bestå. Om spelaren upptäcker att allt är en bluff 

minskar spelarens nöje med att spela spelet. Illusionen bryts när spelets karaktärer beter sig 
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uppenbart korkat, upptäcks fuska över mänsklig förmåga eller inte reagerar på helt 

uppenbara stimuli från omvärlden eller spelaren. AI av bra kvalitet kan då sägas vara en som 

har hög chans att lyckas hålla illusionen vattentät för spelaren. 

2.2 Deterministisk AI 

AI inom spel kan enligt Bourg och Seemann (2004) delas in i två kategorier: deterministisk 

och icke-deterministisk. Deterministiska tekniker bygger på att det specificeras explicit hur 

karaktärerna ska bete sig för varje relevanta situation som kan uppstå, och ger därför ett 

deterministiskt beteende. Ett antal fasta regler definieras för att kontrollera hur 

karaktärerna ska hantera varje situation, där karaktärens och omgivningens tillstånd och 

inträffade händelser kan kan avgöra vilka regler som gäller för en viss situation. Det här 

innebär att utvecklarna av ett spel under själva utvecklingen måste gå igenom alla de 

tänkbara situationer karaktärerna kan försättas i och därefter skriva de regler som 

bestämmer hur karaktären ska hantera varje situation i kombination med möjliga tillstånd 

och möjliga händelser som kan inträffa. Det kan vara en riktigt tung börda att både förutse 

alla dessa situationer och skriva explicita regler för varje situation, samtidigt som det är lätt 

att förbigå tänkbara situationer. Baserat på den här fördefinierade regelstrukturen, lämpar 

sig deterministiska tekniker till att definiera beteenden på hög abstraktionsnivå, men lämpar 

sig inte lika bra för att definiera generellare beteenden på lägre abstraktionsnivå. Ett 

exempel på problematiken är att manuellt skriva regler för hur en bil ska styras, vilket kräver 

en stor mängd komplexa instruktioner för att kunna hantera de situationer som kan uppstå 

under bilkörning, jämfört med att låta AI:n lära sig efter exempel genom inlärning 

(Manslow, 2002). 

Deterministiska tekniker är de vanligast förekommande teknikerna för att implementera AI i 

spel, både historiskt sett och i nyare spel (Bourg & Seemann, 2004), och har länge utgjort 

grundstommen för AI inom spel. Detta trots att resultatet kan uppfattas som repetitivt och 

förutsägbart, eftersom karaktärerna tydligt styrs av förutbestämda regler. Detta kan försvaga 

illusionen av mänsklig intelligens hos karaktärerna, då de upplevs som datorstyrda och 

ointelligenta. Orsaken till att de ändå är så populära inom den kommersiella spelindustrin är 

att dessa tekniker är enkla och intuitiva att implementera, enkla att testa och felsöka och 

samtidigt även förhållandevis snabba i sina beräkningar (Bourg & Seemann, 2004). Exempel 

på ofta förekommande deterministiska tekniker är tillståndsmaskiner och skriptning, varav 

tillståndsmaskiner ges en utförligare förklaring i avsnittet nedan. 

2.2.1 Tillståndsmaskiner 

Tillståndsmaskiner är enligt Rabin (2004) och Buckland (2004) en av de vanligaste 

teknikerna för att realisera illusionen av mänsklig intelligens hos karaktärer i spel och har 

blivit något av en hörnsten inom AI för spel. Med tillståndsmaskiner delas ett spelobjekts 

beteende upp i ett ändligt antal mindre tillstånd, som specificerar en uppgift objektet ska 

utföra för varje tillstånd. Tillståndsmaskinen kan befinna sig i ett visst antal tillstånd åt 

gången, och kan med hjälp av fördefinierade övergångar triggade av händelser, få 

tillståndsmaskinen att övergå till nya tillstånd. Dessa händelser baseras på information om 

det nuvarande speltillståndet. Ett exempel skulle kunna vara ett tillstånd såsom "patrullera". 

Spelobjektet skulle då kunna lyssna efter händelser i stil med "upptäckt fiende" och då 

övergå till tillståndet "attackera fiende".  
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Fördelen med denna teknik är att den är enkel att felsöka och är ett intuitivt sätt att 

implementera AI på (Buckland, 2004). Tillståndsmaskiner är lämpliga för att realisera 

beslutsfattning hos karaktärer i spel, och utgör den stora majoriteten av de använda 

teknikerna för att uppnå detta i dagens spel (Millington & Funge, 2009; Buckland, 2004). 

2.3 Indeterministisk AI 

De tekniker som inte tillhör den deterministiska avdelningen, tillhör istället den 

indeterministiska, som handlar om att skapa AI som är självstyrande på ett sådant sätt att 

deras beteende blir indeterministiskt (Bourg & Seemann, 2004). Indeterministiska tekniker 

täcker in inlärning och anpassning och kan till skillnad från deterministiska tekniker, som är 

låsta till ett fast antal förutbestämda regler att följa för varje given situation, på egen hand 

samla erfarenheter från varje situation som påträffas, ta lärdom av dessa för att förbättra och 

anpassa sitt beteende. Med indeterministiska tekniker fås ett beteende hos karaktärerna som 

är indeterministiskt, eftersom det saknas explicita instruktioner som bestämmer deras 

beteende. Utvecklare behöver då inte längre förutse alla tänkbara situationer och skriva alla 

regler för att hantera dem. Ett exempel på vad som kan göras med indeterministiska 

tekniker, är att lära en karaktär att anpassa sina strategiska taktiker efter hur varje 

individuell spelare spelar spelet (Bourg & Seemann, 2004). 

Indeterministiska tekniker är inget som förekommer särskilt frekvent för att realisera AI 

inom den kommersiella spelindustrin (Bourg & Seemann, 2004). Det här kommer av att 

utvecklare har en rädsla över att AI:n ska lära sig ett felaktigt beteende och därmed bete sig 

ointelligent. Eftersom beteendet är indeterministiskt, är det svårt att testa och felsöka alla 

möjliga situationer AI:kan försättas i för att säkerställa att AI:n beter sig inom ramen av vad 

som är acceptabelt beteende (Bourg & Seemann, 2004). 

2.3.1 Inlärning och anpassning i spel 

Inlärning innebär att en karaktär genom observationer av sin omgivning kan lära sig och 

därefter förbättra sitt beteende (Russell & Norvig, 2009). Inlärning används av tre 

huvudsakliga orsaker i mjukvara enligt Russell och Norvig (2009): utvecklare av AI kan inte 

förutsätta alla möjliga situationer en karaktär kan försättas i, utvecklarna kan inte förutse 

alla förändringar som kommer ske med tiden, och utvecklare har ibland ingen aning om hur 

instruktioner för ett visst beteende ska implementeras. Dessa orsaker är även applicerbara 

på spel. Exempelvis poängterar Manslow (2002) att inlärningsalgoritmer i spel kan utnyttjas 

för att anpassa spelets AI till situationer som inte kan förutsättas av utvecklarna innan 

spelets släppts, som exempelvis individuella spelares sätt att spela, vilket också ges stöd av 

Bourg och Seemann (2004) som nämnt ovan. Detta är annars ett problem med 

deterministiska tekniker. Vidare konstaterar Manslow (2002) att många beteenden är också 

otroligt svåra att programmera manuellt, och att det då kan vara en stor fördel att använda 

sig utav en inlärningsalgoritm som löser problemet själv.  

Det finns två varianter av inlärning: offline inlärning och online inlärning (Millington & 

Funge, 2009). Dessa typer skiljer sig ifrån vad det gäller när inlärningen sker. Vid online 

inlärning sker inlärningen i real-tid medan spelets spelas. Online inlärning möjliggör för 

karaktärerna att anpassa sig dynamiskt utefter spelarens sätt att spela spelet. Ju mer 

spelaren spelar, desto mer data kan karaktärerna samla under spelets gång för att baserat på 

detta lära sig vilket beteende som passar bäst för att möta spelarens spelstil. Det har dock 

sina nackdelar att använda inlärning i real-tid, vilket hänger ihop med att karaktärernas 
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beteende är helt oförutsägbart och därför är väldigt svårt att testa (Millington & Funge, 

2009). Som exempel på problematiken tar Millington och Funge (2009) upp ett scenario där 

karaktären lärt sig att det bästa sättet att möta spelaren är att springa in i en vägg, vilket är 

ett beteende som kan vara väldigt svårt för utvecklarna att återskapa och därmed felsöka. 

Inlärningshastigheten, mängden inlärda erfarenheter per tidsenhet, måste också vara 

relativt snabb för att det ska vara praktiskt applicerbart på spel som ju är en real-

tidssimulering med hårda prestanda krav. Det är inte praktiskt applicerbart om karaktärerna 

lär sig först efter att en session i spelet är över (Demasi & Cruz, 2003). Majoriteten av all 

inlärning som sker i spel använder sig dock av offline inlärning (Millington & Funge, 2009).  

Inlärningen använder data samlat från riktiga spelomgångar och sker oftast innan spelets 

släpps. Poängen är att karaktärerna inte lär sig samtidigt som de agerar. Detta ger lite mer 

kontroll över vilket beteende karaktärerna ges, och har inte lika hårda krav på att vara snabb. 

Inlärning och anpassning är dock inget som förekommer i större utsträckning i spel 

(Millington & Funge, 2009; Manslow, 2002), vilket har samma orsaker som att 

indeterministiska tekniker överhuvudtaget används sällan inom kommersiella spel.  Det 

finns däremot en del forskning inom att applicera inlärning och anpassning i spel, då det 

ändå är intressant att förse spelarna med intelligentare karaktärer och att möjliggöra för 

karaktärer att anpassa sitt beteende efter spelarens individuella sätt att spela spelet. Mycket 

av detta arbete har fokuserat på att förbättra karaktärers beteende till att bli mer optimalt 

gentemot spelaren. Spronck, Sprinkhuizen-Kuyper och Postma (2003) presenterar i sitt 

arbete en framgångsrik teknik kallad dynamic scripting, som är en inlärningsmetod för 

inlärning i real-tid. Syftet med deras arbete är att visa hur dynamic scripting möjliggör för 

karaktärer att anpassa sig till hur spelet spelas, med det huvudsakliga syftet att överkomma 

svagheter hos en deterministisk AI som spelaren annars kan utnyttja.  

Demasi och Cruz (2003) undersöker fyra olika varianter av online inlärning i spel med syftet 

att få karaktärer att förbättra sitt beteende och bli smartare i samma takt som spelaren själv 

blir bättre av att spela spelet. Deras arbete handlar om att undersöka hur väl de olika 

varianterna av online inlärning presterar vad det gäller inlärningshastighet och den glesa 

mängden data att basera inlärningen på. Inlärningshastigheten måste vara hög under online 

inlärning, eftersom spelaren inte kan vänta i minuter på att karaktärerna ska utvecklas, 

samtidigt som inte för många iterationer ska krävas. Deras resultat visar att online inlärning 

kan prestera framgångsrikt i ett enkelt spel för att förbättra karaktärers beteende, vilket är 

intressant när online inlärning förekommer så sällan i spel.  

Soni och Hingston (2008) använder sig av offline inlärning med träningsexempel från 

mänskliga spelare för att förbättra karaktärers beteende, men har ett annat fokus än tidigare 

arbeten. Deras mål med arbetet är att undersöka om karaktärer som beter sig mer mänskligt 

är roligare att spela mot, och använder en enkätundersökning för att evaluera hur 

karaktärerna upplevas av spelarna. Testpersonerna får spela mot tre varianter av AI, varav 

två är olika former av inlärning och en är av en traditionell deterministisk teknik. I resultatet 

av sin undersökning, konstaterar de att inlärning får karaktärerna att upplevas mer lika 

människor, smartare och är roligare att spela mot.  

2.4 Artificiella Neurala Nätverk 

Artificiella neurala nätverk, hädanefter kallat enbart neurala nätverk eller nätverk, är en 

indeterministisk teknik för inlärning inspirerad av hur den mänskliga hjärnan är uppbyggd 
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(Buckland, 2002). Den mänskliga hjärnan får sin otroliga beräkningskraft från den ofantligt 

stora mängden sammankopplade neuroner, vilket är just det koncept neurala nätverk bygger 

på. Neurala nätverk utnyttjar digitala varianter av de biologiska neuronerna, artificiella 

neuroner, för att med dessa små interagerade beräkningselement kunna lösa 

inlärningsproblem där ett samband ska hittas mellan den indata som ges till nätverket och 

den utdata nätverket förväntas ge (Bourg & Seemann, 2004). Exempel på problem av denna 

form är teckenigenkänning, och är ett typiskt problem neurala nätverk är kända för att lösa 

(Buckland, 2002). Nätverket lär sig att matcha rätt indata till rätt utdata, exempelvis genom 

att matcha en bild av ett visst tecken till det korrekta tecknet, och har då lärt sig att en bild 

med ett visst utseende föreställer ett särskilt tecken. 

I spel har neurala nätverk fördelen över traditionella, deterministiska tekniker att de 

möjliggör för spelets karaktärer att anpassa sig genom inlärning under tiden som spelet 

spelas. Neurala nätverk har dock inte i stor utsträckning använts i spel trots denna fördel 

(Bourg & Seemann, 2004). Ett exempel på användning i spel skulle kunna vara att använda 

ett neuralt nätverk för att anpassa hur en karaktär beter sig genom att kontrollera dess 

beslutfattarprocess. Nätverket skulle då kunna hitta samband mellan karaktärens och 

omgivningens tillstånd, exempelvis karaktärens hälsa och närmaste avstånd till fiende, och 

de olika val av handlingar karaktären kan göra, exempelvis fly eller attackera, och då kunna 

anpassa sina val av handlingar på ett optimalt sätt utefter vilka tillstånd spelaren försätter 

karaktären i.  

2.4.1 Artificiella neuroner 

De artificiella neuronerna, eller bara neuronerna, fungerar utefter samma princip som sin 

biologiska motsvarighet (Buckland, 2002). En neuron kan ta emot data från de neuroner i 

nätverket som den är sammankopplad med, precis som den biologiska varianten tar emot 

signaler från andra neuroner i hjärnan. Inkommande data bearbetas sedan hos neuronen för 

att producera utdata, som sedan skickas vidare till andra neuroner i nätverket som neuronen 

är sammankopplad med. Figuren nedan illustrerar uppbyggnaden och funktionen hos en 

artificiell neuron mer i detalj.  

 

Figur 1 En artificiell neuron 

Varje koppling mellan två neuroner är associerad med ett visst flyttal, en vikt, som påverkar 

den inverkan som inkommande indata har på neuronen (Buckland, 2002). När en neuron 

tar emot indata från en ansluten neuron, multipliceras det med den tillhörande kopplingens 

vikt. Vikterna kan ha ett värde mellan minus ett och ett, och kan därför antingen ha ett 

hämmande eller ett stimulerande inflytande på den data som skickas till neuronen. Det är 

genom att modifiera värdet på dessa vikter under träningen av nätverket, som ett samband 

mellan given indata och önskad utdata hittas, alltså själva inlärningsprocessen. Initialt ges 



 8 

varje vikt ett slumpvärde, som sedan modifieras lite i taget då nätverket tränas för att uppnå 

det önskade resultatet. Det är alltså vikterna som ger nätverket förmågan att hitta samband 

mellan vilken utdata viss indata bör ge. Denna process kommer förklaras mer utförligt 

senare i detta kapitel. Produkterna av indata multiplicerat med tillhörande vikt summeras 

sedan ihop för att ge neuronens aktiveringsvärde, som kan ses som ett värde som avgör om 

neuronen aktiveras eller inte. Denna summa av produkter, där W står för vikt och X står för 

indata, kan skrivas matematiskt som: 

 

Figur 2 Aktiveringsvärdet a är summan av produkter mellan indata X och 
tillhörande vikter W 

Aktiveringsvärde skickas sedan till en aktiveringsfunktion hos neuronen, som genom en 

matematisk funktion beräknar neuronens utdata (Buckland, 2002). Det finns ett flertal olika 

varianter av aktiveringsfunktioner, men kravet på dem alla är att de måste vara icke-linjära, 

med undantaget om de enbart ska användas hos neuronerna som ger nätverkets slutliga 

utdata. Den aktiveringsfunktion som kommer användas i detta arbete är stegfunktionen. 

Stegfunktionen simulerar hur den biologiska neuronen avfyras eller inte avfyras beroende på 

styrkan i inkommande signaler, genom att sätta ett tröskelvärde som aktiveringsvärdet 

måste överskrida för att den artificiella neuronen ska avfyras. Överskrider aktiveringsvärdet 

stegfunktionens tröskelvärde, skickas en etta som utdata, vilket simulerar att neuronen 

avfyras. Om tröskelvärdet inte överskrids, blir neuronens utdata noll, vilket simulerar att 

neuronen inte avfyras. 

2.4.2 Arkitektur 

De artificiella neuronerna är sammankopplade med varandra i nätverket efter en viss 

arkitektur. Den vanligaste nätverksarkitekturen bygger på en serie med lager av neuroner, 

där varje neuron hos ett lager kopplas samman med varje annan neuron i nästa lager 

(Buckland, 2002), enligt figur nedan.  

 

Figur 3 Feedforward nätverk 
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Ett sådant lagerbaserat nätverk kallas för ett feedforward nätverk, och är den typ av 

arkitektur som kommer att användas för detta arbete. I ett feedforward nätverk finns det tre 

olika typer av lager: det först lagret i serien kallas för indata-lagret där varje neuron har som 

uppgift att ta emot och bearbeta indata av en viss typ för att sedan skicka vidare utdata till 

varje neuron i nästa lager, det sista lagret benämns utdata-lagret och består av neuroner vars 

uppgift är att ta emot indata från varje neuron från det tidigare lagret och baserat på detta 

producera en typ av utdata för varje neuron, och slutligen finns det ett godtyckligt antal 

dolda lager mellan indata- och utdata-lagret som består av neuroner med uppgiften att 

bearbeta data från det tidigare lagret och skicka vidare resultatet till nästa lager. 

Antalet dolda lager som behövs i nätverket är beroende av den typ av problem nätverket ska 

lösa (Buckland, 2002). En del problem klarar nätverket utmärkt att lösa utan ett dolt lager, 

men de flesta problem kan lösas genom enbart ett lager. Syftet med de dolda lagren är att 

fånga upp avvikelser i mönstret av indata, och om det är intressant eller inte beror på 

problemet nätverket appliceras på (Bourg & Seemann, 2004). Antalet dolda neuroner måste 

vara fler om avvikelser ska fångas upp, men för många kan leda till att nätverket förlorar sin 

generaliseringsförmåga genom overfitting, samtidigt som för få kan få nätverket att inte 

fånga upp relevanta avvikelser. Overfitting innebär att nätverket lär sig träningsexempel 

utantill, och kan därför inte hantera exempel utanför dessa (Buckland, 2002). Att veta hur 

många dolda neuroner som behövs är en trial-och-error procedur, men det är dock önskvärt 

att hålla antalet nere och använda ett så litet nätverk som möjligt, eftersom 

beräkningshastigheten hos nätverket minskar med dess storlek (Bourg & Seemann, 2004; 

Buckland, 2002). För spel som har hårda prestandakrav kan detta vara kritiskt. 

2.4.3 Träning av nätverket 

Att träna nätverket handlar om att modifiera nätverkets vikter på ett sådant sätt att det 

finner ett önskat samband mellan nätverkets in- och utdata, vilket utgör själva 

inlärningsprocessen. Vid inlärning i real-tid finns det två typer av träning: övervakad och 

oövervakad (Buckland, 2002). Övervakad inlärning tränar nätverket med exempel. Det är då 

känt vilken utdata nätverket ska producera för viss given indata. Baserat på vad nätverket 

ger för utdata för given indata, beräknas det fel som uppstår mellan önskad utdata och 

faktisk utdata. Utefter detta fel modifieras sedan nätverkets vikter. Ett exempel på en sådan 

algoritm är backpropagation. 

Vid oövervakad inlärning används inte exempel för att guida nätverket, utan enbart riktlinjer 

om vilket beteende som är önskvärt. Detta kan göras genom en genetisk algoritm. En 

genetisk algoritm evolverar fram generationer med förbättrade lösningar, i detta fall vikter 

för nätverket, med samma princip som biologisk evolution evolverar fram det bäst 

anpassade individerna (Buckland, 2002). Riktlinjerna utgörs av ett fitnessvärde för varje 

lösning som är ett mått på hur lämplig lösningen är för dess uppgift. Evolutionen sker genom 

att välja ut lösningar med hög fitness, kombinera dessa till en ny lösning, eventuellt mutera 

resultatet, och sedan utvärdera hur väl lösningen fungerar för att beräkna dess fitness. 

2.5 Intelligentare AI i spel 

Syftet med AI i spel är att styra spelets karaktärer på ett sådant sätt att spelaren upplever 

dem som mänskligt intelligenta, med avsikten att ge spel ett högre underhållningsvärde. Det 

handlar om att upprätta en illusion av mänsklig intelligens hos karaktärerna för att ge 

spelaren en bättre spelupplevelse. Soni och Hingston (2008) konstaterar genom resultatet av 
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sin undersökning att spelare tycker det är roligare att spela mot karaktärer som är mänskliga 

i sitt beteende än de karaktärer som är datorlika. De datorlika karaktärerna styrdes av en 

deterministisk teknik med fasta instruktioner att följa och därmed ett förutsägbart beteende 

som inte utvecklas, medan de människolika karaktärerna hade lärt in sitt beteende efter 

exempel från mänskliga spelare och därmed kunde anpassa sitt beteende efter spelaren på 

ett liknande sätt som en människa gör. 

Spel har kommit väldigt långt i utvecklingen vad det gäller grafik (Bourg & Seemann, 2004): 

från det tidiga stadiet där det grafiska bestod av ett fåtal pixlar till dagens spel med väldiga 

tredimensionella miljöer med ett trovärdigt utseende. Däremot har utvecklingen på AI-

fronten stått väldigt stilla under en lång tid, där majoriteten av använda tekniker till största 

del är traditionella deterministiska tekniker och fusk (Bourg & Seemann, 2004; Buckland, 

2002). Eftersom det grafiska i spel har utvecklats i rask takt, kan det förväntas att övriga 

element har hängt med i samma utveckling för att behålla en enhetlig atmosfär i spelet. Från 

spelarnas sida kan det därför argumenteras för att de förväntar att AI:n ska vara mänskligt 

intelligent på motsvarande nivå som grafiken är avancerad. Detta ställer högre krav på 

illusionen av mänsklig intelligens som AI:n måste upprätthålla. När grafiken i ett spel är mer 

trovärdig i sitt utseende än vad karaktärerna är trovärdiga i sitt beteende, uppstår en 

kontrast som kan avslöja att den mänskliga intelligensen bakom karaktärerna enbart är en 

illusion för spelaren. Då det utseendemässiga hos dagens spel har utvecklats i högt tempo, 

sätter det krav på AI:n att bli mer sofistikerad för att lyckas hålla uppe illusionen av mänsklig 

intelligens. Men eftersom många av dagens spel använder fusk och deterministiska tekniker 

för att realisera sin AI, som har en begränsning i hur sofistikerad AI de kan uppnå, 

innehåller de flesta spel en bräcklig illusion av mänsklig intelligens. Denna begränsning för 

deterministiska tekniker sätts av att de bygger på explicit definierade regler för att 

kontrollera karaktärernas beteende på ett förutbestämt sätt.  

Både styrkan och svagheten hos deterministiska tekniker kommer från att resultatet är 

deterministiskt. Eftersom karaktärernas beteende styrs av förutbestämda regler, kommer 

karaktärerna alltid att bete sig på samma sätt för varje situation. Karaktärerna har heller 

ingen möjlighet att lära sig av erfarenheter eller utveckla sitt beteende till att bättre passa 

varje situation och varje spelares individuella spelstil, och är dåligt rustad för att hantera 

situationer som utvecklarna inte har förutsett och därmed inte skrivit regler för. Det 

deterministiska beteendet kan av dessa anledningar upplevas som förutsägbart, upprepande 

och ointelligent (Bourg & Seemann, 2004). Enligt Soni och Hingston (2008) blir det 

tydligare att karaktärerna är datorstyrda om deras beteende är förutsägbart, eftersom det 

lyser igenom att karaktärerna följer fasta instruktioner. Att uppleva att karaktärerna är 

datorstyrda är precis motsatsen till det spelarna vill, som vill möta karaktärer som uppvisar 

ett mänskligt beteende på mänsklig nivå av intelligens. Illusionen av mänsklig intelligens 

främjas inte av att karaktärernas beteende är förutsägbart eller upprepande. Ett konkret 

exempel på problemet som uppstår med deterministisk AI ges av Schaeffer, Bulitko och Buro 

(2008), som liknar det hela med en match i badminton. Om motståndaren alltid reagerar på 

samma sätt mot dina servrar, alltid faller för dina trick och aldrig försöker förutsäga din 

nästa strategi, blir spelet inte särskilt roligt. Vidare ges ett exempel i spelet Half-Life 2 

(2004). Där kommer officerarna alltid att ta sig till närmsta skydd då de behöver ladda sina 

vapen, vilket är ett beteende spelaren snabbt kommer att lära sig. Ett annat bra exempel ger 

Tozour (2002 b), som förklarar hur skriptad AI kan få speluppläget att bara handla om 

memorering från spelarens sida. Då spelaren spelar en viss session första gången har spelets 

AI fördelen att kunna överraska. Andra gången spelaren spelar samma session vet spelaren 
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redan vilka positioner karaktärerna kommer befinna sig på och hur de kommer att attackera 

eftersom de är begränsad till en taktik för den sessionen. När spelaren väl har börjat utnyttja 

denna svaghet, kan inte karaktärerna göra något åt det eftersom de är begränsade till de 

fördefinierade besluten hos AI:n. 

Sammanfattningsvis finns det ett behov av ett intelligentare beteende hos karaktärer i spel, 

samtidigt som deterministiska tekniker har svårt att möta detta behov. En möjlig lösning på 

problemet är att i större utsträckning använda indeterministiska tekniker, där särskilt 

inlärning är intressant. Soni och Hingston, (2008), Demasi och Cruz, (2003) och Spronck 

m.fl. (2003) har alla i sina arbeten visat att inlärning kan appliceras med framgång i spel för 

att få karaktärer som beter sig intelligentare och upplevs mänskligare. Inlärning ger 

karaktärer möjligheten att lära sig av erfarenheter samlade under spelets gång, precis som 

människor gör när de spelar. Eftersom karaktärernas beteende utvecklas, är det inte längre 

förutsägbart och datorlikt som när fasta instruktioner följs, samtidigt som det framstår mer 

mänskligt. Genom inlärning kan karaktärerna också anpassa sig efter nya situationer som 

uppkommer genom att varje spelare har sin unika spelstil.  

Inlärning är dock en teknik spelindustrin för det mesta har varit väldigt reserverad mot. Nya 

och innovativa tekniker framtagna ur det akademiska AI-fältet får ofta inget gehör från 

spelindustrin eftersom spelindustrin framförallt är en kommersiell industri. Därför har 

branschen svårt att sätta tilltro till något annat än välbeprövade tekniker som har fungerat 

bra på marknaden tidigare (Bourg & Seemann, 2004; Manslow, 2002). Det finns även en 

ovilja att använda just inlärning, eftersom det finns en rädsla att fel beteende lärs in och ger 

en AI som beter sig ointelligent, då resultatet är indeterministiskt och därmed svårt att testa 

och felsöka (Millington & Funge, 2009; Bourg & Seemann, 2004 ). Mycket av denna rädsla 

kommer också från tidigare försök i spel med inlärning, där resultatet har blivit ospelbara 

spel eller karaktärer som lär sig fel beteenden eller alltför ineffektivt (Tozour, 2002 a). 

Däremot påstår Tozour (2002 a) att många av dessa problem skapas av utvecklarna själva 

genom att de misslyckas med att implementera teknikerna korrekt, samt använder dem på 

fel typ av problem. 
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3 Problemformulering  

Det finns ett behov av mer sofistikerad AI, men det är svårt att uppnå med de traditionella 

deterministiska teknikerna, samtidigt som det finns en ovilja att använda indeterministiska 

tekniker. Skälen är som tidigare nämnt riskerna med ett indeterministiskt beteende som är 

svårt att testa och felsöka. Det är därmed svårt att garantera att inlärningen är pålitlig med 

det avseendet att karaktärerna lär sig intelligenta beteenden. Däremot har tidigare arbeten 

av Soni och Hingston (2008), Demasi och Cruz, (2003) och Spronck m.fl. (2003) 

framgångsrikt applicerat indeterministiska tekniker för inlärning och anpassning i spel. Av 

dessa anledningar är syftet med detta arbete att undersöka och besvara hur en 

indeterministisk teknik för inlärning står sig mot en traditionell deterministisk AI-teknik vad 

det gäller att realisera en AI som uppfattas som mänskligt intelligent av spelarna. 

Hypotetiskt sett borde en sådan AI upplevas mer mänsklig, då de styrs av en AI som ger dem 

möjligheten att i real-tid samla erfarenheter, lära sig av dem och basera sina beslut på detta. 

Avgörande egenskaper för att uppnå detta är den indeterministiska teknikens 

inlärningshastighet och pålitlighet, som måste vara inom accepterbara gränser för att 

inlärningen i real-tid ska vara applicerbar i spel. Demasi och Cruz (2003) gör en liknande 

undersökning, men utvärderar resultatet enbart utefter hur optimalt inlärningsteknikerna 

presterar och inte hur de uppfattas av mänskliga spelare. Det intressanta i den här frågan är 

om det är möjligt inom dessa avgörande egenskaper att med hjälp av online inlärning få 

karaktärer i ett spel att uppfattas som mänskligt intelligenta i högre grad än om de styrs av 

en deterministisk teknik. Denna undersökning kommer därför bestå av en jämförelse mellan 

en indeterministisk och en deterministisk teknik, där jämförelsen kommer fokusera på hur 

mänskligt intelligent karaktärernas beteende framstår, vilket hypotetiskt sett hänger starkt 

ihop med hur pålitlig och vilken inlärningshastighet den indeterministiska tekniken har.  

Soni och Hingston (2008) konstaterade i sitt arbete att spelare föredrar karaktärer som beter 

sig så mänskligt som möjligt. Däremot använde de inte online inlärning för att uppnå detta, 

utan offline inlärning med data inspelad från tidigare spelomgångar. För detta arbete är det 

därför intressant att undersöka huruvida online inlärning presterar i samma fråga, eftersom 

skillnaden blir att online inlärning hämtar data från den nuvarande spelaren och kan därför 

anpassa sig till varje individuella spelares unika sätt att spela spelet. Online inlärning 

kommer också ha hårdare krav på att vara snabb än offline inlärning och det kommer finnas 

mindre tillgång till data att basera inlärningen på, eftersom insamling och inlärning sker 

under spelets gång (Demasi & Cruz, 2003). Det är därför intressant att studera vilken 

inverkan detta har på det resulterande beteendet hos karaktärerna.  

3.1 Metodbeskrivning 

Studien kommer genomföras genom att jämföra prestationen mellan en deterministisk och 

en indeterministisk teknik, med avseende på i vilken grad det resulterande beteendet 

upplevs mänskligt intelligent. Den indeterministiska tekniken ska vara en inlärningsteknik 

för real-tids inlärning och tillämpas på karaktärernas beslutsfattande, vilket är ett attraktivt 

område för inlärning (Millington & Funge, 2009) och även det område Soni och Hingston 

(2008) valde ut i sin undersökning. Inlärning och anpassning av karaktärernas 

beslutsfattande innebär att lära karaktärer anpassa sin beslutsfattarprocess över det fasta 

antal val de har, baserat på sina egna tillstånd, exempelvis mängden hälsa, och på spelarens 

tillstånd, såsom val av vapen och position. Karaktärerna skulle då kunna lära sig vilka val, 
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exempelvis som fly eller attackera, som är lämpligast baserat på vilka tillstånd som råder och 

därmed förändra sitt beteende och framstå som smartare för spelaren då den kan anpassa 

sig. Det attraktiva att uppnå i den här undersökningen är just ett beteende som kan 

förändras baserat på spelarens sätt att spela, med syftet att motverka ett beteende som 

upplevs förutsägbart och ointelligent. Som tidigare nämnt spelar inlärningens hastighet och 

pålitlighet en avgörande roll för att tekniken ska bli framgångsrik gentemot den 

deterministiska tekniken och ge ett beteende som i högre grad upplevs mänskligt intelligent. 

Jämförelsen kommer på liknande sätt använda en enkätundersökning som Soni och 

Hingston (2008) föreslår i sitt arbete, för att utvärdera de båda teknikerna i implementerad 

form. Enkätundersökningen går ut på att ha minst två olika typer av tekniker för att realisera 

beteende hos karaktärer, konstruera motsvarande antal varianter av ett spel som innehåller 

respektive teknik för dess karaktärer och slutligen låta testpersoner spela varje spel under ett 

visst tidsintervall. Testpersonerna ska sedan efteråt svara på hur de upplevde beteendet hos 

karaktärerna i respektive spel. Soni och Hingston (2008) undersöker i vilken grad 

testpersonerna upplevde att beteendet var underhållande, förutsägbart, utmanande och 

mänskligt. Dessa egenskaper är intressanta att undersöka, eftersom de alla tillsammans 

avgör framgången av beteendet i spelarens ögon. För det här arbetet kommer spelarens 

uppfattning om hur mänskligt eller förutsägbart beteendet är att undersökas genom en 

enkätundersökning, eftersom det är dessa egenskaper som är mest relevanta för respektive 

teknik. För att ge undersökningen mer djup kommer även inlärningshastighet och pålitlighet 

för inlärningstekniken att dokumenteras, för att ge resultatet från enkäten en nyanserad 

bild. 

Den typ av inlärningsproblem som kommer användas i den här undersökningen, att finna ett 

samband mellan tillstånd och handlingar, passar väldigt bra att lösas genom ett artificiellt 

neuralt nätverk, eftersom artificiella neurala nätverk är mycket bra på att matcha viss indata 

med viss utdata (Buckland, 2002). Av denna anledning kommer ett artificiellt nätverk 

användas för inlärningen. Som deterministisk teknik kommer tillståndsmaskiner användas 

med motiveringen att det är en frekvent använd teknik inom spelindustrin och den 

vanligaste för att realisera beslutsfattande hos karaktärer i spel. Det är därför intressant att 

se vilka eventuella förbättringar neurala nätverk kan åstadkomma, som sällan används, över 

tillståndsmaskiner som är en av de vanligast använda teknikerna. Karaktärernas beteende 

kommer enbart skilja sig i fråga om hur de gör sina val av handlingar. Den indeterministiska 

karaktären kommer precis som den deterministiska karaktären ha samma uppsättningar 

möjliga val, men kommer skilja sig ifråga om vilka kombinationer av tillstånd varje val görs 

baserat på. För den deterministiska karaktären kommer valen alltid att göras efter fasta 

instruktioner, medan den indeterministiska karaktären kommer kunna anpassa sina val 

utefter vad som är mest lämpligt baserat på nuvarande tillstånd. 
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4 Implementation  

Följande kapitel redogör de nödvändiga implementationsmoment som måste genomföras 

innan undersökningen kan bedrivas. Här ingår val av problemdomän, design och 

implementation av de två AI-teknikerna och undersökningens experimentmiljö. 

Inledningsvis presenteras först en redogörande förstudie över de källor som genomförandet 

är inspirerad av. 

4.1 Förstudie 

Denna undersökning är upplagd på samma sätt som undersökningen av Soni och Hingston 

(2008), men skiljer sig i genomförandet. Syftet med undersökningen i deras arbete tar inte i 

åtanke hur anpassning av karaktärens beteende utefter spelarens individuella spelsätt 

påverkar spelarens uppfattning. Denna skillnad kräver lite annorlunda implementation. De 

neurala nätverken hos arbetet av Soni och Hingston (2008)  är offlinetränade med data 

inspelad från mänskliga spelare, medan den här undersökningen kommer utnyttja både 

offline- och onlineträning. Offlineträning med data från den tillståndsmaskinsstyrda 

karaktären för att ge nätverket ett starttillstånd liknande tillståndsmaskinen, och sedan 

onlineträning med data från spelaren för att låta karaktären utveckla sitt beteende genom att 

härma hur den individuella spelaren har spelat. Motiveringen till detta är att det neurala 

nätverket ska ge samma resultat som tillståndsmaskinen till en början för att skillnaderna 

mellan teknikerna inte ska vara överväldigande för spelaren från start. Det intressanta som 

ska vara möjligt att tydligt observera är då den datorstyrda karaktären börjar anpassa ett 

redan befintligt beteende i real-tid baserat på hur den individuella spelaren spelar.  

Problemdomänen för den här undersökningen definierar det område det artificiella neurala 

nätverket och tillståndsmaskinen opererar inom. I detta fall handlar det om möjliga 

beteenden hos en datorstyrd karaktär i en viss spelmiljö och de situationer som kan uppstå 

under spelets gång, och som stimulerar ett beteende hos karaktären. De två teknikerna 

kommer ansvara för att baserat på data om den gällande situationen i spelet, välja ut ett 

beteende som den datorstyrda karaktären får som respons till förändringen i dess spelmiljö. 

Denna problemdomän är inspirerad av Demasi och Cruz (2003), men främst av Soni och 

Hingston (2008). Båda undersökningarna har använt actionspel som experimentmiljö, 

eftersom det är enkelt att skapa möjligheter för olika taktiska val för den datorstyrda 

karaktären att illustrera sin intelligens med. Också actionspel är en sådan genre som har 

mycket nytta av att få intelligentare AI, då traditionell deterministisk AI är väldigt begränsad 

i hur komplexa val av strategier och beteenden de kan uppnå (Zanetti & Rhalibi, 2004), och 

är även av den anledningen intressant att ha som experimentmiljö. 

Soni och Hingston (2008) utför sin undersökning genom att skapa ett antal modifikationer 

till ett redan existerande kommersiellt första-persons skjutspel: Unreal Tournament 2004, 

även kallat UT2004. Som spelläge har Soni och Hingston (2008) valt en dödsmatch (eng. 

death match), där två spelkaraktärer möter varandra. I detta fall är den ena mänskligt styrd 

och den andra datorstyrd. UT2004 innehåller hand-kodade skript baserade på en suddig 

tillståndsmaskin (eng. fuzzy state machine), för att ge sina datorstyrda karaktärer sina 

beteenden (Soni & Hingston, 2008). Dessa skript tar hänsyn till de rådande 

omständigheterna i spelet för att välja bland ett antal fördefinierade tillstånd som alla 

representerar ett beteende hos de datorstyrda karaktärerna på hög abstraktionsnivå. Soni 

och Hingston (2008) har för sin undersökning valt ut ett antal av dessa tillstånd: jaga (följ 
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efter spelaren), långdistans attack, anfalla, blocka och taktiskt skjutande (skjut mot spelaren 

och ducka inkommande skott). Rådande omständigheter som de har valt att ta hänsyn till för 

sin undersökning, och som ska hjälpa till att avgöra det lämpligaste beteendet hos den 

datorstyrda karaktären, är avståndet mellan spelaren och karaktären, karaktärens mängd 

hälsa, karaktärens styrka på sin sköld, det nuvarande valda vapnet hos karaktären och 

spelaren, mängden ammunition i det nuvarande vapnet och om spelaren avfyrar sitt vapen. 

För den här underökningen har en liknande, men mindre, problemdomän valts. 

Problemdomänen ligger inom actionspel av den enklare varianten, och definierar de tillstånd 

som representerar grundläggande beteenden för en datorstyrd karaktär i ett sådant spel, 

såsom kunna jaga ett mål och fly från ett mål, tillsammans med de situationer som kan 

uppstå i den spelmiljön. I nästa kapitel kommer denna problemdomän ges en utförlig 

genomgång. 

4.2 Experimentmiljön 

För att genomföra undersökningen behövs en gemensam problemdomän som 

tillståndsmaskinen och det artificiella neurala nätverket kan agera inom. Problemdomänen 

för denna undersökning realiseras av ett enklare actionspel i 2D, med en mänsklig spelare 

och en datorstyrd karaktär som spelarens motståndare. Spelet definierar den problemdomän 

de två teknikerna kommer att anpassas för genom att det bestämmer vilka rådande 

omständigheter som ska vara intressanta nog att påverka den datorstyrda karaktärens 

beteende och vilka beteenden som karaktären ska ha tillgång till. Således utgör spelet själva 

experimentmiljön för undersökningen, och sätter upp villkoren för de två teknikerna, vilket 

kommer förklaras mer ingående lite längre fram i detta kapitel. Spelet kommer bestå av två 

matcher, där den första matchen låter spelaren möta den tillståndsmaskinsstyrda karaktären 

och där den under andra matchen låter spelaren möta en styrd av det neurala mätverket. 

Under första matchen samlas data in från spelaren om hur den spelar översatt till de 

fördefinierade tillstånden, och under andra matchen tränas det offlinetränade nätverket 

vidare med tidigare insamlad data. 

Valet av speltyp motiveras med att real-tidsinteraktion mellan en mänsklig spelare och en 

datorstyrd karaktär behövs, eftersom det intressanta för den här undersökningen är hur den 

datorstyrda karaktären svarar mot den individuella spelarens handlingar i real-tid, vilket 

kommer ligga till grund för spelarens uppfattning om karaktärens intelligens. Således är inte 

spel av turbaserad karaktär intressanta, såsom kortspel, schack och liknande. 

För att konstruera spelet har multimedia API:t Simple and Fast Multimedia Library, (2010) 

och programmeringsspråket C++ använts. Spelet består av en arena liknande miljö sett 

ovanifrån, där en spelare markerad i rött och en datorstyrd karaktär markerad i blått, är 

utplacerade tillsammans med ett antal fasta hinder och två typer av resurser, enligt figur 

nedan. Spelaren och den datorstyrda karaktären kommer under spelets gång möta varandra 

under två tidsbegränsade matcher, där syftet är att få ner sin motståndare fler gånger än vad 

motståndaren lyckas med vad det gäller motsvarande uppgift. Varje gång spelaren lyckas ta 

kål på sin datorstyrda motståndare i en match ges denne ett poäng räknat i "kills", samtidigt 

som motståndaren ges ett straffpoäng räknat i "deaths" för den specifika matchen. För den 

omvända situationen gäller givetvis det motsatta. Den som har åstadkommit flest kills efter 

en match är den som vinner matchen.  
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För att förinta varandra har både spelaren och karaktären två egna vapen till sitt förfogande: 

ett hagelgevär och ett raketgevär. Hagelgeväret fungerar bäst på nära avstånd till sitt mål, 

medan raketgeväret fungerar bäst på längre avstånd från sitt mål. Det finns även två typer av 

resurser som hjälper till att hålla matchen igång: ammunition och liv. Båda vapnen i spelet 

har inte obegränsat med ammunition och kan därför fyllas på genom att plocka upp denna 

resurs från spelplanen. Spelaren och karaktären har också en viss mängd liv, som sjunker i 

värde då spelaren eller karaktären blir träffad av något vapen. När detta värde närmar sig 

kritiska nivåer finns möjligheten att plocka upp denna resurs på spelplanen för att rädda sig 

själv. Dessa två typer av resurser inaktiveras dock över en tid direkt efter att de har blivit 

upplockade och försvinner från spelplanen innan de aktiveras igen. 

 

Figur 4 Skärmpdump från spelet 

Många av dessa val i spelets design är gjorda för att erbjuda den mänskliga spelaren och den 

datorstyrda karaktären möjligheter att kunna utnyttja olika taktiker beroende på den 

rådande situationen. För den datorstyrda karaktären är detta särskilt viktigt för 

undersökningens skull, då det ger den en chans att få illustrera sin intelligens genom att 

välja en lämplig taktik för varje situation den ställs inför.  

Spelplanen har ett antal fasta hinder utspridda. Dessa möjliggör för spelaren och karaktären 

att utnyttja dessa i syftet att ta skydd från inkommande eld, för exempelvis situationer då 

någon av dem har dåligt med hälsa eller inte har någon ammunition att besvara elden med. 

Spelaren och karaktären har också tillgång till två olika vapen, av anledningen att de är 

designade för att vara olika lämpliga under samma förhållanden. Detta ger karaktären 

möjlighet att verka smart nog att inse att val av vapen hänger ihop med gällande 

förhållanden, vilket enkelt kan observeras av spelaren som får sig en uppfattning om 

karaktärens intelligens. Exempelvis upplevs en karaktär, som envisas med att använda 
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raketgeväret på såpass nära avstånd till sitt mål att denne själv tar skada av den 

explosionsradie som uppstår vid en träff, troligen som mindre intelligent än om den inte 

hade gjort det, beroende på hur spelaren själv väljer att spela. Även valet att låta resurser 

inaktiveras under en viss tid efter att de har använts är ett medvetet val som är tänkt att 

skapa situationer där den datorstyrda karaktären har möjlighet att anpassa sitt beteende för 

att överleva. Ett exempel på en situation som kan uppstå är när karaktären har väldigt dåligt 

med hälsa och riskerar att bli dödad om träffad. Om då hälsoresursen för tillfället är 

inaktiverad måste karaktären söka skydd under väntan för att försöka förhindra att spelaren 

lyckas ta kål på karaktären. 

Ett annat relevant designval är valet att låta spelaren enbart möta en datorstyrd 

motståndare. Den ursprungliga tanken var att låta spelaren möta flera motståndare med 

unika drag i sitt beteende för att ge illusionen av mänsklig intelligens en extra skjuts, då 

karaktärerna inte beter sig som robotar. Denna idé valdes dock bort, eftersom ett sådant 

samarbete innebär att varje individuell karaktär måste ta hänsyn till handlingar och tillstånd 

hos varje annan karaktär för att få samarbetet att kännas genuint och intelligent, vilket hade 

gett projektet onödig komplexitet. Den viktigare anledningen är dock för att inte störa 

undersökningen, eftersom undersökningen syfte är att undersöka hur spelaren uppfattar 

intelligensen hos den datorstyrda karaktären enbart med hänsyn till om den kan anpassa sitt 

beteende efter situationen eller inte. 

Spelets design har som uppgift att stimulera möjligheter för den datorstyrda karaktären att 

illustrera sin intelligens genom att kunna välja bland ett antal beteenden, som alla är olika 

lämpliga beroende på gällande situation. Problemdomänen för denna undersökning 

specificerar dessa beteenden, eller taktiker, som den datorstyrda karaktären kan använda, 

samt de situationer som är lämpliga för varje taktik. De beteenden karaktären kan utnyttja 

listas i tabellen nedan: 

Beteende Förklaring 

Hunter Karaktären förföljer spelaren, och använder 
hagelgeväret som vapen 

Ranger Karaktären håller ett avstånd från spelaren, och 
använder raketgeväret som vapen 

Fetch Karaktären hämtar en resurs från spelplanen: 
hälsa eller ammunition 

Escape Karaktären tar skydd från spelarens vapeneld 
bakom hinder på spelplanen 

Tabell 1 Möjliga beteenden för den datorstyrda karaktären 

En situation bedöms utifrån vissa rådande omständigheter i spelet som anses vara relevanta 

för att avgöra vilket beteende som är lämpligt. Dessa omständigheter är följande: 
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Omständighet Förklaring 

Distance Avståndet mellan spelaren och karaktären 

Health level Den nuvarande mängden hälsa hos 
karaktären 

Rounds level Den nuvarande, totala mängden ammunition 
hos karaktärens vapen 

Rounds available Finns resursen för ammunition tillgänglig på 
spelplan 

Health available Finns resursen för hälsa tillgänglig på 
spelplanen 

Tabell 2 Relevanta omständigheter som tillsammans definierar en situation 

En begränsande faktor vad det gäller problemdomän är att kombinationen av möjliga 

omständigheter och lämpliga handlingar inte får nå ett för stort antal, då komplexiteten 

måste hållas nere för att detta projekt ska kunna genomföras på utsatt tid. 

4.3 AI 

Undersökningen fokuserar på den AI som ansvarar för karaktärens beslutsfattarförmåga vad 

det gäller välja typ av beteende, men för att karaktären ska fungera självständigt i spelets 

miljö behövs även AI som ansvarar för att karaktären kan styra runt i sin miljö, uppfatta 

hinder i sin väg och kunna se vart spelaren befinner sig, sikta och skjuta mot ett mål. Det är 

viktigt att denna övriga AI fungerar felfritt för att inte störa undersökningens syfte, då 

spelarens uppfattning om karaktärens intelligens ska baseras på hur karaktären väljer 

beteende baserat på den gällande situationen, och om den har förmågan att anpassa dessa 

val eller inte utefter lärdomar, och inte baserat på grundläggande självklarheter som 

karaktären förväntas klara av. Såsom Buckland, (2004) poängterar, gäller det att illusionen 

av intelligens inte bryts genom att den datorstyrda karaktären springer in i väggar, fastnar i 

hörn eller upptäcks fuska, och så vidare. För att inte störa undersökningens syfte måste all 

denna övriga AI vara neutral, men fungerande. 

Denna övriga AI byggs upp av olika styrbeteenden, algoritmer för karaktärens synfält och 

siktlinje och algoritm för karaktärens navigation runt hinder. Bland styrbeteendena ingår 

algoritmer för att styra karaktärens rörelsebeteende, såsom att få karaktären att förfölja ett 

mål i rörelse och gärna genom att genskjuta det, eller att undvika ett mål i rörelse eller att 

söka sig raka vägen till ett mål. Dessa styrbeteenden är alla implementerade efter inspiration 

av Buckland, (2004). Algoritmerna som ansvarar för att göra karaktären medveten över om 

spelaren är i dennes synfält och om spelaren även är i skottlinjen används för att bedöma när 

karaktären ska avfyra sitt vapen mot spelaren. Det hade inte verkat särskilt intelligent av 

karaktären om den skulle hålla på att avfyra sitt vapen mot en vägg där spelaren befinner sig 

bakom. Karaktären måste även verka helt medveten om sin omgivning som den rör sig inom, 

och behöver därför kunna styra runt olika hinder och väggar för att undvika att gå in i dessa. 

Den datorstyrda karaktären och spelaren har givits samma möjligheter i spelet, för att få mer 

fokus på den inverkan just de två intressanta algoritmerna har. De har fått samma mängd 
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liv, tar lika mycket skada, har samma mängd från början ammunition och de är båda 

konstant medvetna om var den andre befinner sig på spelplanen, eftersom vyn i spelet är 

ovanifrån. Buckland, (2002) diskuterar vilka egenskaper som gör att en spelare kan uppfatta 

en datorstyrd karaktär som intelligent och nämner att en sådan enkel sak som att den 

datorstyrda ges mer liv eller mindre liv kan få karaktären att uppfattas som mer respektive 

mindre intelligent, vilket för den här undersökningen ska undvikas. 

För att jämna ut den datorstyrda karaktärens övermänskliga förmågor till samma nivå som 

spelarens, har denna också givits en fast reaktionstid som bestämmer intervallet karaktären 

kan avfyra sitt vapen, vilket annars sker lika fort som spelet uppdateras. För att göra 

karaktären mer mänsklig modifieras dess sikte med en liten, varierbar avvikelse, för att 

motverka att karaktären blir övermänskligt skicklig och får in en perfekt träff varje gång den 

siktar och avfyrar. Detta är inspirerat av ett förslag av Lidén, (2003), som konstaterar att för 

att skapa datorstyrda motståndare som upplevs intelligenta, men fortfarande inte är 

omöjliga för spelaren att slå, behövs medvetna misstag från motståndarens sida, såsom ett 

bristfälligt sikte. 

Den AI som är i fokus för undersökningen är dock det artificiella neurala nätverket och 

tillståndsmaskinen. De två AI-teknikerna kommer att stå för varsin beslutsfattarprocess hos 

spelets karaktär. Med beslutsfattarprocess menas här den process spelets karaktär går 

igenom för att avgöra, baserat på rådande omständigheter i spelet, vilket beteende eller 

taktik som är lämpligast att utföra för att gagna den egna individen på bästa sätt. 

Problemdomänen specificerar som tidigare nämnt de möjliga tillstånd och situationer de två 

beslutsfattarprocesserna har tillgång till. Varje tillstånd definierar ett beteende hos 

karaktären och varje situation definierar en samling förutsättningar i spelets miljö. 

De två teknikerna opererar inom samma domän och har samma mängd beteenden att välja 

mellan och samma typ av data att basera sitt beslut på, vilket ger en rättvisare undersökning. 

Skillnaden mellan dem blir istället hur de två teknikerna kommer fram till sitt resultat, den 

ena tekniken genom fasta regler och den andra tekniken genom inlärning, och även i vilket 

resultat de ger. Det är det här som är det intressanta för undersökningen, då denna skillnad 

kan ha en avgörande inverkan på spelarens uppfattning om den datorstyrda karaktärens 

intelligens. 

Nedan beskrivs strukturen över karaktärens två olika hjärnor genom ett klassdiagram. 

Karaktären består av en hjärna som transparent döljer den specifika implementationen av de 

två AI-teknikerna genom att agera basklass för dem. Deras gränssnitt är exakt samma, och 

de skillnader som behövs för att uppfylla de olika funktionaliteterna, döljs genom inkapsling 

i respektive klass. De använder sig båda av klassen State, som för den angivna domänen 

definierar de möjliga tillstånden och därmed de möjliga beteendena hos karaktären. 

Tillståndsmaskinen blir uppdaterad genom händelser, som definieras i klassen Event och är 

ett urval av möjliga situationer som kan uppstå i spelet. Det artificiella neurala nätverket 

uppdateras istället med data direkt från spelet, och är således inte begränsat av 

fördefinierade händelser. 



 20 

 

Figur 5 Klassdiagram för beslutsfattandeprocess 

4.3.1 Tillståndsmaskin 

Valet att använda en tillståndsmaskin som deterministisk teknik, motiveras av att det är den 

vanligaste tekniken för att realisera AI i spel, men som tydligt lider av brister i den 

resulterande intelligensen (Zanetti & Rhalibi, 2004). Det blir därför en intressant kontrast 

mellan tillståndsmaskinen och det artificiella neurala nätverket, eftersom de fungerar på helt 

olika sätt. 

Gurp och Bosch (1999) diskuterar i sitt arbete designmönstret ”State”, som är ett vanligt 

designmönster för implementation av tillståndsmaskiner i objektorienterade språk, med 

syftet att utnyttja den objektorienterade paradigmen. I deras inledande exempel på 

implementation av tillståndsmaskiner tar de upp hur en tillståndsmaskin kan implementeras 

effektivt i procedurella språk, som kontrast mot den hos objektorienterade språk. Trots att 

det objektorienterade språket C++ har använts för all implementation, har den procedurella 

implementationen som beskrivs av Gurp och Bosch (1999) tillämpats för tillståndsmaskinen 

i den här undersökningen. 

Tillståndsmaskinens grundläggande konstruktion bygger på dubbla switch-satser och 

uppräkningstyper (Gurp & Bosch, 1999). Alla potentiella händelser tillhör en viss 

uppräkningstyp och alla möjliga tillstånd tillhör en annan uppräkningstyp, med syftet att 

enkelt kunna identifiera en specifik händelse eller ett specifikt tillstånd i en switch-sats. Den 

yttre switch-satsen kontrollerar vilket det nuvarande tillståndet hos tillståndsmaskinen är, 

och vidarebefordrar därefter den aktuella händelsen till den inre switch-satsen. Den inre 

switch-satsen har då som uppgift att ta reda på vilken specifik händelse det handlar om och 

baserat på det aktuella tillståndet vidta lämplig åtgärd. Det är även möjligt att göra tvärtom; 
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att behandla händelser i den yttre switch-satsen och tillstånd i den inre. Vad som är 

effektivast beror på vilken som är flest till antalet: händelser eller tillstånd. Nedan följer ett 

kort exempel på hur detta skulle kunna se ut i kod: 

switch( state ){ 
 case state _1: switch( event ){ 
   case event_1: 
    ... 
 
    . 
    . 
    . 
 
   case event_n: 
    ... 
  } 
 
 ... 
 
 case state _n: switch( event ){ 
   case event_1: 
    ... 
 
    . 
    . 
    . 
 
   case event_n: 
    ... 
  } 
} 

Att ha två nästlade swich-satser på det här sättet är generellt inte att föredra, eftersom det 

innebär att kodstycken måste upprepas flera gånger för varje tillstånd och varje händelse 

inom tillståndet (Gurp & Bosch, 1999). Problematiken av detta är kännbart vid all form av 

uppdatering av tillståndsmaskinen, såsom underhåll eller modifiering av befintlig domän, då 

exempelvis buggfixar måste göras för varje stycke upprepad kod och en förändring skulle 

kräva att alla ställen med samma kod måste letas upp och ändras. Problemet kan lösas 

genom att bryta ut varje inre switch-sats i en egen funktion specifik för det tillståndet (eller 

händelsen beroende på den inre switch-satsens uppgift). Dock kan vettiga funktionsnamn 

vid skapandet bli ologiska vid förändringar av tillståndsmaskinen. Sammanfattningsvis 

konstaterar Gurp och Bosch (1999) att denna procedurella metod är ett oattraktivt sätt att 

implementera tillståndsmaskiner på, men fortfarande används för att det går snabbt att 

implementera, är effektivt och fungerar bra om det ska användas över en längre tid utan 

några förändringar. Att det går snabbt och enkelt att konstruera tillståndsmaskinen väger för 

den här undersökningen tyngre än andra kvalitativa designaspekter, såsom utbyggbarhet, 

anpassningsbarhet och hur enkelt det är att underhålla. Det beror på att domänen är såpass 

liten att tillståndsmaskinens komplexitet är låg och kommer inte genomgå några 

förändringar under projektets gång, och det är av denna huvudsakliga anledning den 

procedurella metoden har valts för den här undersökningen. 

Med designen av tillståndsmaskinen anpassat efter den specifika domänen, representerar 

varje tillstånd ett beteende hos den datorstyrda karaktären och varje händelse någon 

information gällande den datorstyrda karaktärens nuvarande förutsättningar i spelet och 

som är relevanta för att påverka tillståndsmaskinens val av nuvarande tillstånd. Syftet med 
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tillståndsmaskinen är att ta emot inkomna händelser, avgöra om de är relevanta för det 

nuvarande tillståndet, och i så fall transitera till ett nytt lämpligt tillstånd som reaktion.  

Själva beteendet varje tillstånd representerar, definieras hos den datorstyrda karaktären och 

inte av tillståndsmaskinen, som enbart ansvarar för att ta emot händelser och transitera 

mellan tillstånd, som karaktären sedan kan läsa av och därefter förändra sitt beteende. I 

figuren nedan presenteras tillståndsmaskinen med de domänspecifika tillstånden och 

händelserna och med de transitioner som är möjliga. 

 

Figur 6 Diagram över tillståndsmaskinen och dess transitioner 

Alla tillstånd motsvarar någon känd information angående karaktärens förutsättningar i 

spelet och resulterar i ett beteende hos den, med ett undantag för tillståndet ”Idle”. 

Tillståndsmaskinen utgår alltid från Idle, som är ett passivt tillstånd utan något definierat 

beteende, där tillståndsmaskinen enbart inväntar händelser som kan försätta den i något 

aktivt tillstånd. Tillståndet fungerar som en återställningspunkt där tillståndsmaskinen 

hamnar efter att karaktären avslutat ett mål kopplat till ett tillstånd, exempelvis lyckats få 

upp god hälsonivå i tillståndet ”Fetch health”. För att ta reda på vilket beteende som är 

lämpligt härnäst, lyssnar tillståndsmaskinen efter händelser i Idle som kan ge den tillräckligt 

med information för att ta sig till ett aktivt tillstånd. 

Grunden för tillståndsmaskinen med transition mellan tillstånd är switch-baserad, med två 

dubbla switch-satser för att tolka tillståndet och för att hantera händelser. Utöver denna 

grundläggande funktionalitet kan andra behov av funktionalitet finnas för att besvara krav 
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från domänen, exempelvis finns det möjlighet för en tillståndsmaskin att vara multitrådad 

och/eller stackbaserad. Inför implementationen av tillståndsmaskinen har dessa extensioner 

övervägts och konsekvenserna av valet att implementera eller att inte implementera dem har 

tagits i åtanke i beslutet. 

Poängen med en multitrådad tillståndsmaskin är att den kan befinna sig i mer än ett 

tillstånd åt gången, och är användbart när tillståndsmaskinen ska kunna hantera samtidiga 

beteenden. De möjliga tillstånden delas då upp i grupper om vilka som inte kan vara aktuella 

samtidigt, och transitioner kommer då ske mellan tillstånd inom samma grupp. Den 

multitrådade metoden skulle även kunna användas till att möjliggöra för tillståndsmaskinen 

att komma ihåg tidigare inträffade händelser, eftersom tillstånd också står för känd 

information inom domänen. Tillståndsmaskinen för den här undersökningen gjordes först 

multitrådad för just detta syfte, eftersom den datorstyrda karaktären behöver komma ihåg 

vilka resurser som finns tillgängliga på banan, så att när den väl är i behov av en viss resurs, 

vet om det är möjligt att hämta resursen direkt eller om den måste fly under tiden den inte 

finns tillgänglig. Tillståndsmaskinen kunde då befinna sig i tre tillstånd samtidigt enligt 

tabell:  

Tillstånds 
grupper 

Samtidiga tillstånd 

State 0 HUNTER or RANGER or FETCH HEALTH or 
FETCH ROUNDS or ESCAPE 

State 1 HEALTH AVAILABLE or HEALTH NOT 
AVAILABLE 

State 2 ROUNDS AVAILABLE or ROUNDS NOT 
AVAILABLE 

Tabell 3 Tabell över samtidiga tillstånd 

Under implementationen kom flera problem upp till ytan med att använda multitrådning för 

att minnas händelser, då metoden egentligen handlar om att hantera flera beteenden 

samtidigt, snarare än att hantera ”minnestillstånd” för händelser. Det första problemet rent 

designmässigt handlar om att dessa minnestillstånd måste påverka tillstånd i en annan 

grupp än sin egen, vilket kan leda till konflikter där olika grupper med minnestillstånd 

påverkar samma grupp. Exempelvis, om tillståndsmaskinen befinner sig i ”Health available” 

i state 1 och samtidigt i ”Rounds not available” i state 2 och händelserna för låg hälsa och låg 

ammunition kommer in efter varandra, blir det problem då de skriver över varandras 

transitioner. Först sker transition från det nuvarande tillståndet i state 0 till Fetch health och 

sedan sker en transition från Fetch health till Escape. Det kan lösas genom en extra koll 

innan transition för att kontrollera att state 0 inte redan är i ett Fetch-state. En annan 

lösning, och mer generell, är att låta dessa minnestillstånd generera en händelse som skickas 

till state 0, då transition enbart sker om state 0 är ett tillstånd där den händelsen kan orsaka 

transition. Av designmässiga skäl valdes det tillslut att använda en singeltrådad 

tillståndsmaskin, eftersom de ändringar som behövdes göra i tillståndsmaskinens 

grundläggande implementation var mer krävande än vad fördelarna med en multitrådad 

tillståndsmaskin gav, särskilt då styrkan med multitrådning inte kunde utnyttjas eftersom 

det inte var det som var syftet. Fyra nya tillstånd skulle behövas, fyra nya funktioner för att 
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specifikt hantera händelser för varje state unikt, vilket i den procedurella lösningen gör 

koden mer oläslig. Lösningen till problemet med att komma ihåg händelser i 

tillståndsmaskinen låg istället i händelsehanteringen. Genom att konstant uppdatera 

tillståndsmaskinen, behöver den inte komma ihåg aktuella händelser, den får reda på allt på 

nytt. Exempelvis, om händelsen för låg hälsa matas in, försätts tillståndsmaskinen i 

tillståndet Fetch health. Först då är det relevant att ta emot om hälsa är tillgängligt eller inte. 

Denna lösning var mycket enklare och därför den som tillämpades. 

En stackbaserad tillståndsmaskin har möjligheten att komma ihåg tidigare tillstånd i 

ordningen det senaste först. Det är användbart för situationer då tillståndsmaskinen kan få 

avbryta ett tillstånd med något annat tillfälligt tillstånd, och sedan komma tillbaka till det 

tidigare tillståndet. När tillståndsmaskinen transiterar till ett sådant avbrytande tillstånd, 

läggs det gamla tillståndet först i stacken, så att det kan plockas ut när tillståndsmaskinen 

behöver transitera tillbaka. Särskilda minnestillstånd för detta kan då undvikas. I detta fall 

behövdes det för kedjan Fetch till Escape och tillbaka. Escape avbryter Fetch om det visar sig 

att resursen inte finns tillgänglig, men när den blir tillgänglig igen ska tillståndsmaskinen 

backa tillbaka till det tillstånd den hade innan, om det var Fetch health eller Fetch rounds, 

för att slippa separata minnestillstånd, såsom ”Escape from lack of health”. Ett problem är 

dock att det inte går att lösa genom en stack smidigt, eftersom om tillståndsmaskinen avbröt 

ett Fetch-tillstånd för Escape, så vet den fortfarande inte vilken händelse som ska trigga 

tillbakagång. Exempelvis, om det var Fetch health tillståndsmaskinen befann sig i när 

resursen blev otillgänglig och den transiterar till Escape, hur vet tillståndsmaskinen att det 

enbart är händelsen Health available som är intressant? Det går att lösa genom att läsa av 

vad som ligger på stackens topp, men det är en lösning som inte är generell. Nu är domänen 

såpass liten att den inte kommer genomgå några förändringar i domänen (därav valet av 

procedurell implementation av tillståndsmaskinen), men det är onödigt att göra större 

förändringar i tillståndsmaskinens implementation än vad domänen är, om det inte går att 

använda lösningen snyggt och om det finns enklare och bättre lösningar för situationen. Den 

lösningen var att använda minnestillstånd, eftersom det enbart handlar om Escape 

tillståndet som behöver komma ihåg vilket Fetch-tillstånd det avbröt och inga större 

förändringar krävs.  

Det resulterande beteendet hos den datorstyrda karaktären hänger inte enbart på 

tillståndsmaskinens design, utan även mycket på hur detaljerad information den får tillgång 

till genom händelser och hur stor precision den ges genom detaljrika och specifika tillstånd. 

Sett till domänens storlek med relativt få olika beteenden och händelser att ta hänsyn till, 

gav tillståndsmaskinen ett tillfredsställande resultat med en datorstyrd karaktär som 

betedde sig så som förväntas och inte mer. 

4.3.2 Artificiellt neuralt nätverk 

Motiveringen till att använda ett artificiellt neuralt nätverk ligger i dess förmåga att 

generalisera i nya situationer utifrån tidigare exempel över hur kända situationer hanterats 

(Zanetti & Rhalibi, 2004). Denna egenskap lämpar sig för den här undersökningen, då det 

finns ett stort antal möjliga situationer i spelet, om det tas hänsyn till den kombination av 

värden speltillståndet kan utgöras av. Eftersom det finns ett så stort antal möjliga 

situationer, är det inte praktiskt genomförbart att skapa träningsexempel för varje möjlig 

situation, och det behövs därför en metod som klarar av att utgå från ett mindre antal 

träningsexempel och lösa okända problem genom generalisering av redan känd kunskap. 

Enligt Zanetti och Rhalibi (2004) är artificiella neurala nätverk den teknik inom 
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maskininlärning som producerat bäst resultat vid tillämpning på första-persons skjutspel 

vad det gäller efterfrågad precision. En begränsning i användandet av artificiella neurala 

nätverk sätts av att det är en beräkningstung teknik under inlärningsfasen, vilket kan bli 

problem vid inlärning i real-tid. 

Nätverkets implementation är baserad på exempel från Buckland (2002). Det artificiella 

neurala nätverkets arkitektur är av typen feedforward-nätverk, med minst ett dolt lager. 

Feedforward har valts med motiveringen att det är en arkitektur som är mindre 

beräkningstung än rekurrenta nätverk, där neuroner är kopplade i cykler, och passar därför 

bättre till datorspel (Zanetti & Rhalibi, 2004). Det intressanta i nätverkets implementation 

rör dess arkitekturella parametrar, vilka är antalet indata neuroner, antalet utdata neuroner 

och antalet dolda lager med tillhörande antal dolda neuroner. Dessa parametrar har stor 

inverkan över nätverkets prestation. Antalet neuroner ett nätverk kan ha är helt godtyckligt, 

och anpassas efter det specifika problemet nätverket ska angripa. Det är dock önskvärt att 

hålla antalet neuroner till ett minimum, eftersom ett mindre nätverk är ett snabbare nätverk, 

då det inte behöver lika  många beräkningar under träning och uppdatering (Buckland, 

2002; Bourg & Seemann, 2004).  

Indata som nätverket ska matas med bestäms av domänen och baseras på vilken information 

som behövs för att avgöra vilket beteende som är lämpligt. Få indataneuroner är att föredra, 

då mindre data behöver samlas in för att utgöra mängden av träningsdata under 

träningsfasen. För att minska antalet indataneuroner kan information kombineras till en 

mer kompakt form som enbart behöver en indataneuron istället för flera, för att låta 

nätverket slippa lägga kraft på att lista ut förhållandet mellan fler indataneuroner (Bourg & 

Seemann, 2004). För att göra undersökningen mellan tillståndsmaskinen och det artificiella 

neurala nätverket så rättvis som möjligt, använder nätverket sig av samma information för 

att fatta beslut, som tillståndmaskinen får genom händelser, vilket ger totalt sex 

indataneuroner. För den här undersökningen är sex indataneuroner det minsta möjliga 

antalet. Vad det gäller antalet utdataneuroner, specificerar domänen fem olika beteenden 

som nätverket måste kunna komma fram till. Det gäller även här att det är önskvärt att hålla 

antalet nere till ett minimum för att få ett snabbare och mindre beräkningstungt nätverk, 

vilket kan lösas med att dela upp ett nätverk i flera med olika uppgifter, om ett nätverk blir 

för stort. För den här undersökningen är domänen liten, och bedömdes tillräckligt liten för 

att enbart ha ett nätverk.  

Antalet dolda lager nätverket kan ha, är helt godtyckligt, men för de flesta problem räcker 

det med enbart ett dolt lager (Buckland, 2002), vilket är det som tillämpas i den här 

undersökningen. Att sedan bestämma antalet dolda neuroner är en svårare uppgift. Det 

finns inga generella regler att luta sig mot för att få ett garanterat bra resultat, utan det 

handlar om att testa sig fram för det specifika problemet (Buckland, 2002; Bourg & 

Seemann, 2004). Antalet dolda neuroner fastställdes först efter ett antal tester under 

nätverkets träningsfas, vilket presenteras längre fram. 

Följande figur illustrerar nätverkets arkitektur för denna undersökning, med ett godtyckligt 

antal dolda neuroner: 
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Figur 7 Det domänspecifika neurala nätverket med godtyckligt antal dolda 
neuroner 

Implementationen av ett artificiellt neuralt nätverk behöver alltid en träningsalgoritm som 

realiserar inlärningsprocessen för nätverket. Nätverket utgår initialt från slumpade vikter 

som under inlärning justeras för att förändra nätverkets respons till indata. Som tidigare 

nämnt är det möjligt att träna nätverket i real-tid eller i förväg offline. För den här 

undersökningen måste nätverket initialt ha ett vettigt beteende som utgångspunkt vid varje 

start av spelet, eftersom den bristande intelligensen skulle vara alldeles för påtaglig för 

spelaren. Andra problem som rör renodlad online-inlärning, är att inlärningsprocessen har 

tillgång till begränsad mängd data att basera inlärningen på, samtidigt som den har väldigt 

kort tid på sig att ge ett tillfredsställande resultat (Demasi & Cruz, 2003). Av denna 

anledning tränas nätverket först offline med inspelad data från tillståndsmaskinen under 

riktiga spelomgångar, till en sådan grad att det ger ett acceptabelt beteende på liknande nivå 

som tillståndsmaskinen. Därifrån kan inlärningen av den individuella spelarens unika 

spelstil påbörjas. En av de vanligaste algoritmerna för träning av artificiella neurala nätverk 

är backpropagation (Buckland, 2002; Zanetti & Rhalibi, 2004), och den har därför valts för 

detta syfte. 

Inför träningen av nätverket behövdes en mängd data med träningsexempel hämtade från en 

riktig spelomgång. I tidigare arbeten med Zanetti och Rhalibi (2004) och Soni och Hingston 

(2008), är dessa träningsexempel inspelad data från den mänskliga spelarens spelande. Med 

ett visst tidsintervall sparas speltillståndet ner tillsammans med spelarens nuvarande 

beteende (vilket är fördefinierat baserat på vad speltillståndet är).  I den här undersökningen 

spelades data in från den datorstyrda karaktärens beteende istället via tillståndsmaskinen, 
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med motiveringen att det ger ett bättre utgångsläge för nätverket, sett till undersökningen. 

Eftersom undersökningen handlar om en jämförelse mellan tillståndsmaskiner och 

artificiella neurala nätverk, är det intressant att låta båda teknikerna börja med samma 

förutsättningar, för att sedan enkelt kunna urskilja de skillnader som sedan uppstår när 

teknikerna appliceras i spelet, då nätverket börjar lära sig från den individuella spelaren. 

Tidsintervallet som data spelas in på bör vara litet, eftersom det då blir enklare för nätverket 

att urskilja ett förhållande mellan indata och utdata. Denna slutsats drogs av att tidiga tester 

med träning av nätverket använde sig av inspelad data med stora tidsintervall mellan varje 

inspelning, och resulterade i ett nätverk som inte lyckats fånga upp någon koppling alls 

mellan given indata och utdata. Orsaken borde ha varit att nätverket hade svårt att se något 

sammanband när inspelad indata för varje utdata skiljde sig såpass mycket från varandra att 

det inte fanns något tydligt mönster. En sekund mellan varje inspelning bedömdes vara 

tillräckligt; en balansgång mellan kort tidsintervall och inte för kort så att ett för stort antal 

träningsexempel för varje indata behövs.  

Vid träningen finns det många avgörande parametrar för ett bra resultat, och det gäller att 

testa sig fram. Därför har en del testning gjorts på denna front. Det är under denna testning 

som antalet dolda neuroner fastslogs, då det går att iaktta hur väl nätverket lär sig med ett 

visst antal dolda neuroner. De avvägningar som måste göras vad det gäller antalet dolda 

neuroner, är att det fortfarande är av intresse att hålla nätverket så litet som möjligt för att 

undvika att det blir för beräkningstungt och att med färre dolda neuroner ges bättre förmåga 

till generalisering, medan fler ger bättre förmåga att fånga upp avvikelser hos given indata. 

För den här undersökningen är det viktigt att nätverket kan generalisera, eftersom tanken är 

att det ska kunna hantera oförutsedda händelser och brister i tillståndsmaskinens fasta 

beteende. Det finns även en parameter för inlärningshastighet hos nätverket, som skalar hur 

mycket vikterna justeras. Ett lägre värde ger långsammare inlärning och ett högre värde ger 

snabbare inlärning. För bästa resultat bör värde på denna parameter sättas genom att testa 

nätverkets prestation med olika inlärningshastigheter. För att finna ett lämpligt antal dolda 

neuroner och ett lämpligt värde på inlärningshastigheten, utfördes ett antal tester enligt 

tabellen nedan. 

Träningen genomfördes med 100 exempel på indata för varje resulterande utdata, och 

utfördes med 100 000 iterationer per sådant exempel. Variationerna mellan testerna låg i 

inlärningshastigheten och antalet dolda neuroner. Avvikelsen är det beräknade felet mellan 

önskad utdata och faktiskt utdata, och ska vara så lågt som möjligt. Testerna hade behövt 

genomföras mer grundligt, men på grund av projektets fasta tidsbegräsning, fanns det ingen 

tid att testa fler kombinationer av inlärningshastigheter, olika exempeldata och dess storlek, 

och antal iterationer, då det snabbt blir en icke hanterbart stor mängd kombinationer som 

måste testas. 
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Nätverk 
nr 

Antal dolda 
neuroner 

Inlärnings-
hastighet 

Avvikelse 
träningsstart 

Avvikelse 
träningsslut 

1 2 0.1 773.653 361.244 

2 2 0.3 509.074 370.285 

3 2 0.5 397.659 340.488 

4 3 0.1 736.372 239.752 

5 3 0.3 495.129 212.235 

6 3 0.5 390.078 221.175 

7 4 0.1 755.502 127.767 

8 4 0.3 506.395 164.313 

9 4 0.5 399.041 123.621 

10 5 0.1 699.884 127.394 

11 5 0.3 448.228 104.659 

12 5 0.5 349.692 78.9976 

Tabell 4 Tabell över testfall för träning 

För den här undersökningen ska antalet dolda neuroner vara så lågt som möjligt för att 

behålla generaliseringsförmågan och få ett snabbt nätverk. Dock resulterade de flesta 

testerna i nätverk som fastnade i ett beteende som var ofördelaktigt för karaktären. De som 

presterade bra sett från vad tillståndsmaskinen hade gjort i samma situation, var nätverk 

nummer sex, sju och åtta. Nätverk nummer sex valdes eftersom det kom tillräckligt nära 

beteendet hos tillståndsmaskinen och hade färre dolda neuroner. Det är svårt att testa de 

olika nätverkens lämplighet, eftersom både bra och dåliga beteenden de uppvisar kan uppstå 

under väldigt specifika förhållanden och det är väldigt svårt att veta hur nätverken faktiskt 

kommer att bete sig under riktiga spelomgångar. Detta är en av de nackdelar som finns med 

neurala nätverk, och som får tas hänsyn till under själva undersökningen. 

För onlineträningen har en låg inlärningshastighet på 0.1 valts, eftersom det annars finns en 

risk att nätverket helt skriver över sin grundträning. Då det enbart går att grovt uppskatta 

vad spelarens avsikt är, samt att spelaren har en annan frihet i vad denne kan göra till 

skillnad från karaktären som bara har ett fördefinierat beteende per tillstånd, kan det bli 

skumma resultat om nätverket enbart är baserad på inspelad data. 
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5 Analys 

Frågeställningen för denna undersökning är hur en indeterministisk teknik, som möjliggör 

inlärning och anpassning av en karaktärs beteende utefter den individuella spelaren, 

påverkar spelarens uppfattning om illusionen av dess mänskliga intelligens, i kontrast mot 

en deterministisk teknik. Undersökningen har genomförts genom att låta ett antal 

testpersoner spela två matcher i ett enklare actionspel, skapat i syftet att jämföra de två AI-

teknikerna mot varandra. Första matchen möter spelaren en karaktär vars beteende är styrt 

av en tillståndsmaskin. Under denna match spelas data in om spelarens beteende, översatt 

till de fördefinierade tillstånden i spelets domän. Inspelad data används sedan under nästa 

match för att träna vidare det neurala nätverket, som initialt är tränad att bete sig som 

tillståndsmaskinen, som då ska kontrollera karaktärens beteende anpassat efter den 

individuella spelaren. Testpersonerna vet själva inget om undersökningens syfte eller vad 

skillnaden mellan de olika matcherna är, för att erhålla så genuina svar från dem som 

möjligt. 

5.1 Enkätundersökning 

För att kunna göra en utvärdering av genomförandet, behövs en metod för att samla in data 

över spelarnas uppfattning om karaktärens beteende. Soni och Hingston (2008) använder 

sig utav en enkätundersökning för att utvärdera sitt arbete, och det kommer även vara 

datainsamlingsmetoden för den här undersökningen. I denna enkätundersökning tillfrågas 

testpersonerna efter varje match om hur de upplevde karaktärens taktiska beteende. 

Karaktärens taktiska beteende förklarades som vad karaktären väljer att göra under varje 

tidpunkt för att vinna över spelaren. Enkätens upplägg är inspirerad av Soni och Hingston 

(2008), vars enkät undersöker vilka egenskaper spelaren upplever att karaktärens beteende 

uppfyller. Bland dessa egenskaper finns sådana som är karakteristiska för varje teknik, 

såsom förutsägbarhet och anpassningsförmåga, och sådana som hypotetiskt sett kan ha ett 

samband med den valda tekniken, såsom underhållningsvärdet och utmaningen karaktären 

ger. Enkäten hos Soni och Hingston (2008) är utförlig med ett flertal ja- och nej-frågor inom 

varje egenskapskategori, som ska besvaras efter varje 15-minuters match av totalt tre. 

Eftersom domänen för den här undersökningen är mindre och spelet därmed enklare, är 

matcherna i detta arbete enbart fem minuter var för att bibehålla testpersonernas intresse 

och genuina ansträngning genom hela speltiden, för att erhålla så bra undersökningsdata 

som möjligt. Därför blir även enkäten mindre och är enbart intresserad av att fånga 

testpersonernas spontana uppfattning om karaktärens beteende. Att speltiden är kort har 

dock sina nackdelar, vilket kommer att tas upp i nästa kapitel. 

För att fånga testpersonernas uppfattning om karaktärens beteende, har deras åsikt om 

huruvida karaktärens taktiska beteende uppfyller visa egenskaper eller inte, efterfrågats i 

enkäten. Dessa egenskaper listas i tabellen nedan, och är inspirerade av enkäten i arbetet av 

Soni och Hingston (2008). Just dessa egenskaper är intressanta att undersöka, då de alla 

hänger ihop med framgången av karaktärens beteende sett utifrån spelarens perspektiv på 

artificiell intelligens av god kvalitet. Illusionen av mänsklig intelligens borde vara starkare 

med ett beteende som upplevs mänskligt, överraskande, smart och anpassat efter 

situationen, än med ett beteende som upplevs datorstyrt, förutsägbart, ointelligent och 

oförändrat genom spelets gång. Enligt Soni och Hingston (2008), hänger de förstnämnda 

egenskaperna starkt ihop med hur underhållande spelaren upplever att karaktären är, och 
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därför undersöks även denna egenskap för att kunna granska ett eventuellt samband. Det 

kan även vara intressant att titta på vilken utmaning testpersonen uppfattade karaktärens 

beteende gav spelaren, för att bedöma hur lämpligt beteendet har varit och eventuellt se ett 

samband med hur smart karaktären upplevs. Lägre utmaning kan enkelt uppfattas som en 

mindre intelligent karaktär.  

Tabellen nedan listar de egenskaper testpersonen kan definiera det upplevda beteendet hos 

karaktären med. Varje egenskap är en direkt motsats till en annan, och har därför angivits 

som två påståenden i motsatsförhållande som testpersonen måste ta ställning till. Totalt 

finns sex olika motsatskategorier från A till F. 

Motsatskategori 
Vänster 

påstående 
1 2 3 4 5 

Höger 
påstående 

A Datorstyrt      Mänskligt 

B Förutsägbart      Överraskande 

C Oförändrat      Anpassat 

D Tråkigt      Underhållande 

E Utan motstånd      Utmanande 

F Ointelligent      Intelligent 

Tabell 5 Tabell över upplevda egenskaper hos karaktärens taktiska beteende 

Testpersonerna ombads sedan ange sin åsikt, ett värde på en skala från 1 till 5, hur de ställde 

sig gentemot påståendena, där 1 innebar att testpersonen fullt instämmer med vänster 

påstående, och där 5 innebär att testpersonen fullt instämmer med höger påstående. 

Följande tabell förklarar relativt påståendet, skalans innebörd i detalj. 

 Vänster påstående Höger påstående 

1 Instämmer helt Instämmer inte alls 

2 Instämmer till stor del Instämmer svagt 

3 Instämmer till viss del Instämmer till viss del 

4 Instämmer svagt Instämmer till stor del 

5 Instämmer inte alls Instämmer helt 

Tabell 6 Skalans motsvarighet relativt påståendet 

Utöver detta samlades även bakgrundsinformation in om testpersonernas spelvana i 

allmänhet och deras upplevda skicklighet inom genren actionspel, vilket är genren för spelet. 

Det kan vara intressant att undersöka om data från olika grupper av spelvana, samt 

skicklighet, skiljer sig sinsemellan, då det kan antas att mer spelvana testpersoner ställer 
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högre krav på intelligenta, datorstyrda motståndare i spel, eftersom de ofta är skickligare och 

behöver större motstånd och därmed indirekt en smartare karaktär. Frågan är dock hur 

relevant detta är för ett såpass litet och enkelt spel som undersökningsspelet är. 

Testpersonerna ombads även i slutet av enkäten att bedöma karaktärens beteende i helhet 

för de olika matcherna som antingen ointelligent, normalt eller intelligent. Denna 

information kan vara värdefull för att avgöra om övriga AI har påverkat undersökningens 

syfte och påverkat testpersonens uppfattning av karaktärens taktiska beteende.  

Urvalsgruppen för enkäten har varit testpersoner från åldrarna 20 till 30, med motiveringen 

att personer i närliggande åldrar antas ha ungefär samma erfarenheter och förväntningar av 

datorstyrda karaktärers beteenden i spel, då de generellt sett har varit med om samma 

historiska utveckling av artificiell intelligens i spel. Det är även denna grupp som har haft 

möjlighet att vara med längst, eftersom digitala spel på allvar började komma för cirka 20 år 

sedan, och det är dessa personer som antagligen har växt upp med spelen och deras 

utveckling.  

5.2 Dataanalys 

Enkätundersökningen har besvarats av totalt 13 personer, i åldrarna 20 till 26, och har 

utförts med enbart testpersonen i fråga som närvarande vid undersökningen. Eventuella 

problem med detta tillvägagångssätt tas upp i diskussionsdelen av rapporten. Det låga 

antalet testpersoner påverkar dock presentationen av insamlad data från 

enkätundersökningen, och gör att indelning av resultatet i olika grupper blir mindre 

värdefullt eftersom ett eventuellt samband inte är pålitligt.  

Insamlad data från enkätundersökningen presenteras inledande i följande stapeldiagram, 

med två variabler, för en översiktlig bild av resultatet för tillståndsmaskinen och det neurala 

nätverket. Y-axeln representerar här testpersonens åsikt, representerat på en skala från 1 till 

5, som denne har valt att ge ett motsatspåstående, och vars innebörd förklarades tidigare i 

detta kapitel. X-axeln listar de givna kategorierna av motsatspåstående, som också har 

förklarats tidigare i detta kapitel. De olikfärgade staplarna står för den genomsnittliga 

åsikten av tillståndsmaskinens, respektive det neurala nätverkets prestation, vilket anges 

enligt teckenförklaring. 

Enligt stapeldiagrammet håller sig det genomsnittliga värdet för varje kategori nära värdet 3 

på skalan, vilket innebär att den genomsnittliga åsikten är att beteendet inte utmärker sig 

särskilt i någon av egenskaperna i kategorin. Resultatet mellan det artificiella neurala 

nätverket och tillståndsmaskinen skiljer sig också ytterst lite i de flesta kategorier, där till 

och med tillståndsmaskinen har fått något bättre resultat i majoriteten av kategorierna som 

är viktiga för att kunna visa hur det neurala nätverket har presterat i jämförelse. För kategori 

A ligger tillståndsmaskinen och nätverket väldigt lika i prestation, vilket innebär att det inte 

finns någon indikation på att inlärning har fått karaktärens beteende att upplevas mer 

mänskligt. Inte heller för kategori B finns det någon indikation på att inlärningen har fått 

testpersonerna att se karaktärens beteende som mindre förutsägbart, utan snarare som mer 

förutsägbart. I kategori F skiljer sig inte heller resultatet nämnvärt i uppfattningen om hur 

intelligent karaktären upplevdes, och det finns inget stöd i undersökningens data att 

inlärning ger ett beteende som sammanfattningsvis känns mer intelligent. 

Vid motsatspåstående C och E finns det dock intressanta avvikelser mellan de två 

teknikerna, och som sträcker sig över 3 på skalan. För kategori E ansåg testpersonerna i 
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genomsnitt att tillståndsmaskinen gav ett beteende hos karaktären som utgjorde en större 

utmaning. Detta kan vara intressant när resultatet sedan diskuteras. Särskilt intressant är 

dock kategori C, eftersom framgångsrik inlärning leder till ett beteende mer anpassat efter 

situationen. Hypotetiskt sett bör denna egenskap leda till att beteendet även upplevs mer 

mänskligt och intelligentare och samtidigt mindre förutsägbart, men stapeldiagrammet ger 

inget stöd för denna teori i den här undersökningen. Möjliga orsaker till detta diskuteras i 

nästa kapitel. 
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Figur 8 Stapeldiagram över enkätresultat från undersökningen 

För en tydligare presentation, används även låddiagram utöver stapeldiagrammet, för att 

belysa spridningen av testpersonernas svar i gruppen och därmed kunna sålla bort 

avvikande svar. Nedan finns ett låddiagram för tillståndsmaskinen och ett för det neurala 

nätverket. Med hjälp av låddiagram illustreras hur data från undersökningen ligger utspridd, 

och det blir då möjligt att urskilja gruppens fördelning på skalan. Data från 50 % av gruppen 

ligger inne i lådan, och resterande procent av gruppen ligger utanför lådan, nedåt och uppåt 

på 25 % var. Det är lådan som är mest intressant, eftersom den anger inom vilka värden 

majoriteten av gruppens data befinner sig. Utanför finns lägre och högre värden, respektive 

tillhörande en fjärdedel av gruppen, vars data är avvikande och stör medelvärdet presenterat 

i stapeldiagrammet. 

Om båda låddiagram jämförs sinsemellan, syns skillnader som inte kan beskrivas av 

stapeldiagrammet. Fördelningen av hur gruppen har svarat mellan tillståndsmaskinen och 

nätverket skiljer sig tydligt åt, vilket inte är möjligt att se i stapeldiagrammet. I de flesta 

kategorier ligger majoriteten av gruppens svar högre upp på skalan hos tillståndsmaskinen 

än för det neurala nätverket, där särskilt kategori F är intressant. Det är här tydligt att en 

större del av gruppen i båda fallen anser att tillståndsmaskinen ger ett intelligentare 
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beteende än det artificiella neurala nätverket. För just kategori C sticker dock det neurala 

nätverket ut. Där anser en majoritet att nätverket gav ett mer anpassat beteende. 
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Figur 9 Fördelningen av åsikter över det resulterande beteendet hos 
tillståndsmaskinen 
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Figur 10 Fördelningen av åsikter över det resulterande beteendet hos det 
neurala nätverket 

Vad det gäller testpersonernas spelvana, angav en överväldigande majoritet att de spelar 

ofta. Detta presenteras i följande cirkeldiagram i procent av antalet deltagande testpersoner 

och i ett stapeldiagram som frekvens av antalet deltagande. Enbart en person angav att 

denne aldrig spelar digitala spel för underhållning, och enbart en person angav att denne 

spelar sådana spel sällan. 
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Figur 11 Spelvana hos deltagande testpersoner i procent 
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Figur 12 Frekvens av testpersoner inom varje grupp av spelvana 

Eftersom en överväldigande majoritet av deltagarna anser att de spelar digitala spel i 

underhållningssyfte ofta, och en majoritet av resterande anser sig spela ibland, bedöms det 

att det inte är värdefullt att dela upp deltagarna i dessa grupper. Istället kan det antas att alla 

deltagare i gruppen har samma förutsättningar att skapa sig en viss uppfattning över 

karaktärens taktiska beteende.  
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6 Slutsatser 

Syftet med följande kapitel är att sammanställa resultatet från utvärderingen, samt att 

diskutera omständigheter kring resultatet och presentera en möjlig framtida fortsättning på 

arbetet. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Utvärderingen av enkätsvaren gav inget stöd åt att inlärning av karaktärens beteende baserat 

på den individuella spelaren får beteendet att uppfattas som mer mänskligt intelligent. 

Insamlad data följer inget intressant mönster, utan tillståndsmaskinen och det neurala 

nätverket uppfattades väldigt liknande inom fyra kategorier av totalt sex stycken. Ingen av 

teknikerna gav heller ett utmärkande beteende, då all data höll sig i genomsnitt nära tre på 

skalan inom alla kategorier, vilket innebär att ingen egenskap inom motsatspåståendet var 

mer framträdande än den andra. De intressanta avvikelser som återfanns, var att 

tillståndsmaskinen gav ett beteende som upplevdes mer utmanande och att det artificiella 

neurala nätverket gav ett beteende som uppfattades mer anpassat efter situationen i spelet. 

Möjliga förklaringar till detta diskuteras nedan. 

6.2 Diskussion 

Det kan finnas många faktorer till att resultatet blev det som det blev, och det kan även 

diskuteras huruvida resultatet är trovärdigt. Beteendet styrt av det neurala nätverket 

upplevdes mer förutsägbart och mindre intelligent än beteendet från tillståndsmaskinen. 

Resultatet hos Soni och Hingston (2008) pekar på att inlärning hos karaktärerna medför att 

deras beteende upplevs mindre förutsägbart, mer utmanande, roligare och även som mer 

mänskligt intelligenta av spelarna, vilket är ett resultat som inte återfinns i denna 

undersökning. De större skillnaderna mellan deras genomförande och genomförandet i det 

här arbetet är domänen, implementationen och mängden testpersoner, och som kan finnas 

med i en förklaring till det skiljande resultatet. 

Domänen Soni och Hingston (2008) använder sig av är från ett redan existerande, 

kommersiellt skjutspel i förstapersons perspektiv. Deras undersökning befinner sig därför på 

en mycket större skala och ligger dessutom närmare verkligheten, än vad denna 

undersökning har gjort. Brist på realism i undersökningen kan ha medfört att testpersonerna 

reagerat annorlunda än vad de hade gjort i en situation närmare en verklig. Domänen är 

också avgörande för jämförelsen, eftersom den bestämmer vilket spelrum de båda 

teknikerna ges i spelet. Domänen för denna undersökning är mer lämplig för 

tillståndsmaskinen än det neurala nätverket, då domänen är enbart består av två offensiva 

taktiker och en defensiv (se avsnitt 4.2), vilket gör att anpassning av beslutet av tillstånd 

beroende på situation spelar mindre roll när det finns så få taktiker att välja emellan. I 

kombination med att karaktären under inlärning inte kan härma spelaren i hur denne spelar, 

utan enbart i vad motsvarande fördefinierade beteende säger åt den att göra, blir det svårt 

för nätverket att prestera bättre än tillståndsmaskinen, 

Enligt dataanalysen upplevde spelarna att beteendet hos det artificiella neurala nätverket var 

mer anpassat än hos tillståndsmaskinen. Detta kan hänga ihop med att i vilken situation ett 

visst beslut fattades av nätverket, varierade under spelets gång, och upplevdes således mer 

anpassat. Men som dataanalysen också visade, behöver detta inte innebära att variationen 
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var lämplig. Inlärningen kan alltså anses ha lyckats under de förutsättningar det har fått, 

eftersom beteendet blev anpassat, medan domänen misslyckats med att ge bra 

förutsättningar för undersökningen för att kunna få beteendet att också kännas 

överraskande. Soni och Hingston (2008) tillämpar också teknikerna enbart på själva 

beslutsfattarprocessen, som sker mellan fasta, fördefinierade tillstånd som representerar ett 

beteende. Skillnaden mellan deras undersökning och den här är att de fördefinierade 

beteenden är fler och mer detaljerade i deras undersökning, vilket ger det artificiella neurala 

nätverket större spelrum. Resultatet för denna undersökning kan därmed konstateras ha ett 

större beroende av domänen, än vad resultatet hos Soni och Hingston (2008) hade, och att 

jämförelsen har varit mindre rättvis. 

6.2.1 Felkällor 

Det finns ett antal möjliga felkällor, som kan ha påverkat resultatet och därmed gjort det 

mindre trovärdigt. Dessa diskuteras genomgående i detta avsnitt för att beakta den 

forsknings etiska aspekten i arbetet. 

En intressant avvikelse som konstaterades i analysen, var att tillståndsmaskinen upplevdes 

mer utmanande att möta än nätverket. Detta kan ha orsakats av att det neurala nätverket 

använder inspelad data från den individuella spelaren för att vidareutveckla sitt beteende. 

Det är omöjligt att veta spelarens exakta avsikter med hur denne spelar, och det går enbart 

att uppskatta vad spelaren sysslar med. Denna uppskattning är en eventuell felkälla. Ett 

exempel var svårigheten att uppskatta när spelaren avsåg att plocka upp en resurs från 

spelplanen. Spelaren kan röra sig genom spelplanen på många sätt för att ta sig till en resurs, 

och det finns inte något säkert sätt att veta att spelaren tänker plocka upp den. Såsom det 

gjordes i genomförandet var att hålla koll på spelarens rörelseriktning, och om den är riktad 

mot en resurs inom en viss vinkel, görs uppskattningen att spelaren tänker plocka upp den. 

Uppskattningen kan misslyckas i många fall, då exempelvis spelaren inte behöver röra sig i 

en rak linje på väg mot en resurs. Karaktären kan därför enbart gissa vilken taktik spelaren 

hade, och dess beteende kan av den anledningen bli mer eller mindre lyckat med avseende 

på beteendets lämplighet för den gällande situationen beroende på hur den tror att spelaren 

spelat. Inlärningen är av den anledningen inte pålitlig. 

Det finns även nackdelar med att använda uppskattad data från den individuella spelaren av 

andra skäl, nämligen att karaktären har enbart en definition över vad ett beteende innebär, 

medan spelaren kan variera ett beteende på många olika sätt. För att återanvända 

resursexemplet, kan spelaren röra sig i vilket rörelsemönster som helst på väg mot en resurs, 

exempelvis sicksacka mellan hinder för att undvika inkommande eld. I denna 

implementation finns det inget sätt för den datorstyrda karaktären att uppfatta detta och än 

mindre att härma detta, eftersom den är begränsad till att gå direkt till sitt mål när det gäller 

resurser. Denna förenkling kan göra att karaktären upplevs mindre utmanande, då den är 

dålig på att härma och förstå spelarens taktik. Följden av detta är att uppfattningen av övriga 

egenskaper kan ha påverkats, vilket hänger ihop med att en mindre utmanande karaktär ofta 

upplevs mindre intelligent (Buckland, 2004).  

Enligt Buckland (2004) kunde ansvariga inom design av den artificiella intelligensen i spelet 

Halo, lura speltestare att de datorstyrda karaktärerna hade blivit intelligentare genom att 

enbart ge dem mer hälsa. Utifrån detta är det inte helt omöjligt att då karaktären upplevdes 

mindre utmanande under det artificiella neurala nätverket, också upplevdes mindre 

intelligent än vad det annars hade gjort. Det är även möjligt att vända på det; karaktären kan 
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ha upplevts mindre utmanande på grund av att den blev mindre intelligent och mer 

förutsägbar, vilket också kan hänga ihop med svårigheten i att uppskatta spelarens taktik. 

En annan felkälla är det låga antalet deltagare i enkätundersökningen, som enbart utgjordes 

av 13 personer. Soni och Hingston (2008) hade lite drygt mer än dubbla antalet deltagare i 

sin enkätundersökning. Det är inte omöjligt att resultatet med fler deltagare hade blivit 

annorlunda och att data från de olika teknikerna hade följt ett tydligare mönster. Slutsatsen 

bygger nu på insamlad data över vad ett fåtal personer tycker, vilket gör slutsatsen mindre 

trovärdig än om fler hade deltagit i enkätundersökningen eftersom det handlar om 

subjektiva åsikter. Det blir därmed svårt att hävda att resultatet är tillämpbart och gäller för 

andra situationer än den i undersökningen.  

En annan eventuell felkälla rörande enkätundersökningen, och som är allvarlig ur ett 

forskningsetiskt perspektiv, är att den har genomförts enbart med den tillfrågade 

testpersonen närvarande. Det finns därför inget sätt att garanterat veta att varje deltagare 

har genomfört enkätundersökningens instruktioner till punkt och pricka. Slutsatsens 

korrekthet kan därmed inte försäkras, då den bygger på data vars validitet aldrig kan 

garanteras. 

6.3 Framtida arbete 

En framtida fortsättning på detta arbete i ett kortare perspektiv, skulle kunna handla om 

mer utförliga tester över hur det artificiella neurala nätverkets arkitekturella parametrar 

påverkar nätverkets prestation i karaktärens inlärning, både vad det gäller det resulterande 

beteendet och nätverkets inlärningshastighet. En så optimal uppsättning av parametrar som 

möjligt skulle kunna tas fram, vilket skulle gagna undersökningens syfte. Arkitekturen hos 

nätverket påverkar starkt dess prestation, och det är svårt utan ordentlig testning att veta 

vilken uppsättning som är mest lämplig för det specifika problemet. Eftersom det inte fanns 

tid för en mer utförlig testning av nätverkets arkitektur under den utsatta tiden för det här 

arbetet, skulle det kunna vara en uppgift att tänka på under ett framtida arbete inom ett 

kortare perspektiv. 

Även enkätundersökningen skulle kunna utformas annorlunda i ett framtida arbete sett ur 

det korta perspektivet. I det här arbetet utfördes undersökningen genom att först låta 

testpersonen möta en karaktär styrd av tillståndsmaskinen, och sedan en karaktär styrd av 

ett artificiellt neuralt nätverk. Den här ordningen kan ha påverkat undersökningens utfall. 

Eftersom testpersonen alltid möter tillståndsmaskinen först, är det tillståndsmaskinen som 

sätter referensramen för den jämförelse testpersonen kommer göra mellan karaktärens 

beteende i de två matcherna. Ett möjligt problem med det här är att den första matchen kan 

upplevas som svårare för testpersonen, eftersom denne ännu inte har lärt sig spelets regler 

och kommit in i dess tempo. Om spelet upplevs svårare för testpersonen, är det möjligt att 

denne även uppfattar karaktären som intelligentare av orsaker som nämnts tidigare i 

diskussionen. Undersökningen utformades dock på det här sättet eftersom nätverket 

behöver data inspelad från den nuvarande spelaren, men vilket skulle kunna modifieras för 

en ny undersökning. Exempelvis skulle data för inlärning kunna spelas in samtidigt som 

spelaren spelar matchen (längre tid för inlärning kan behövas för nätverket). En ny 

undersökning skulle då kunna bestå av fler deltagare som delas in i fyra olika grupper med 

lämplig fördelning av antal deltagare för varje typ av matchkombination: 

tillståndsmaskin/nätverk, nätverk/tillståndsmaskin, tillståndsmaskin/tillståndsmaskin och 
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nätverk/nätverk. Exempelvis skulle en deltagare kunna möta tillståndsmaskinen i båda 

matcher, vilket skulle kunna fungera som ett kontrolltest. Det bör inte finnas några större 

skillnader i hur deltagaren uppfattar karaktärens beteende i två matcher där karaktären styrs 

av samma teknik. Om det finns större skillnader för majoriteten av kontrolltesterna, kan det 

behöva övervägas om undersökningen ska utformas helt annorlunda. Ett förslag skulle 

kunna vara att låta deltagarna enbart spela en match där karaktären styrs av en teknik, och 

därmed ha två grupper av deltagare som testar varje teknik enskilt. 

Inlärningstiden som det artificiella neurala nätverket ges är kort, eftersom varje match under 

enkätundersökningen enbart är fem minuter. Den korta inlärningstiden kan ha påverkat hur 

testpersonerna uppfattat karaktärens taktiska beteende. Med kortare inlärningstid, får 

spelaren mindre tid att uppfatta den förändring som sker, och kan därför ha svårt att 

särskilja nätverkets resulterande beteende från tillståndsmaskinens. Den korta speltiden ger 

också karaktären mindre tid till att illustrera sitt anpassade beteende. Inlärningstiden kan 

även ha påverkat hur väl nätverket hunnit lära sig det önskade beteendet, och en för kort 

inlärningstid kan ha begränsat hur mycket nätverket hunnit lära sig. Därmed kan nätverkets 

beteende fortfarande varit för likt tillståndsmaskinens, för att spelaren ska märka någon 

skillnad. Under ett kortare perspektiv på framtida arbete, skulle det därför vara intressant 

att ge nätverket mer tid för sin inlärning och undersöka eventuella skillnader i resultatet. 

Sett över ett längre perspektiv skulle vara intressant att i ett framtida arbete tillämpa 

undersökningen på en större domän hämtad ur ett redan existerande spel, för att eliminera 

många av bristerna i jämförelsen med en otillräcklig domän. Arbetet av Soni och Hingston 

(2008) utnyttjar ett redan existerande datorspel för sin undersökning, och kom fram till 

goda resultat med artificiella neurala nätverk. De uppnår således större realism i sin 

undersökning genom att använda ett spel som finns och spelas i verkligheten, vilket gör 

resultatet från enkätundersökningen mer pålitligt. Med en större och mer detaljerad domän, 

kan också längre matcher användas, vilket gagnar onlineinlärningen då den får längre tid på 

sig att träna nätverket. 

Eftersom uppskattningen av vad spelaren gör i spelet inte är optimal, av anledningar som 

diskuterats tidigare, begränsas nätverket i hur väl det kan imitera spelarens beteende för att 

ge ett beteende som upplevs anpassat och mänskligt. Därför skulle det i ett längre perspektiv 

för ett framtida arbete vara intressant att låta karaktären styrd av det neurala nätverket 

utvecklas genom en genetisk algoritm, istället för att enbart försöka härma spelaren. Med 

hjälp av en genetisk algoritm, kan karaktären även utveckla sitt beteende genom lärdomar av 

tidigare erfarenheter över hur väl olika val för en viss situation har fungerat mot den 

individuella spelarens sätt att spela. Som det nämns i diskussionen, upplevde en större del av 

deltagarna att nätverkets resulterande beteende kändes mer anpassat, men trots det inte 

som mer intelligent. Med hjälp av en genetisk algoritm, anpassas inte beteendet hur som 

helst, utan det anpassas efter vad som är optimalt för karaktären. På detta sätt kan 

karaktären komma med nya motstrategier till spelarens taktik som också är lämpliga, vilket 

motarbetar förutsägbarhet och ointelligenta val i karaktärens beteende, vilket kan få 

karaktärens taktiska beteende att i helhet upplevas som mänskligare. 
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