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Sammanfattning 
 

Nyckelord: ANN, genetiska algoritmer, AI, optimering 

Artificiella neurala nätverk (ANN) kan vara en bra teknik för att skapa intressanta 

datorstyrda motståndare i spel och då spel är en väldigt prestandakritisk typ av 

applikation så är det viktigt att optimera alla delar av ett spel. Detta arbete tittar 

närmare på huruvida det går att ta bort nätverkskopplingar hos ett ANN i 

optimeringssyfte och fortfarande behålla ett ANN:s förmåga att utföra sin uppgift. 

Under experimenten används två olika metoder för att avgöra vilken vikt som ska tas 

bort. ANN:ets förmåga graderas efter hur högt fitnessvärde det får i den genetiska 

algoritm som från början lärt upp den. Vidare analyseras sambandet mellan antalet 

borttagna vikter och ANN:ets fitnessvärde. 

Resultatet visar tyder på att en viss reduktion av vikter kan öka ANN:ets förmåga att 

utföra sin uppgift. Efter att antalet borttagna vikter ökar, minskar ANN:ets förmåga att 

prestera. Experimenten tyder dock på att minskningen ofta inte är dramatisk, utan 

ANN:et i experimenten ofta kan utföra delar av sin uppgift även med stora delar av 

nätverkets vikter borttagna.  
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1 Introduktion 

I många spel så existerar artificiell intelligens (AI), vars uppgift är att spela emot spelaren. 

Två aspekter som är viktigt för en sådan AI är dels att den ska vara intressant och 

utmanande att spela mot och dels att den ska ha hög prestanda. Det är alltid viktigt att 

optimera alla delar av ett spel eftersom upplevelsen ett spel ska förmedla är ofta starkt 

beroende på att inga delar av spelet gå långsamt eller "stakar sig fram". Eftersom AI ofta 

är en avancerad del av spel är det viktigt att använda effektiva tekniker för att skapa de 

beteenden som eftersöks. 

Artificiella neurala nätverk (ANN) är en teknik som har visat sig i många 

undersökningar kunna uppfylla båda dessa aspekter. ANN har en förmåga att kunna ge 

generella lösningar på problem och detta kan mynna ut i ett intressant beteende hos en 

ANN-styrd AI. Genom att vidare använda genetiska algoritmer (GA), som är en 

passande teknik för att lära upp ett ANN, så går det på ett smart sätt att åstakomma 

dessa beteenden i AI enheter (dator styrda enheter). 

ANN har även visat sig kunna utprestera konkurerande tekniker när det gäller prestanda, 

utan att vara specifikt designat för prestanda. Det här arbetet syftar att se närmare på 

detta. Specifikt om antalet kopplingar i ett färdig tränat ANN kan reduceras i efterhand 

för att optimera. 

För att testa detta implementeras ett flexibelt ANN bibliotek med evolvering i ett spel. I 

spelet kan en spelare röra sig fritt och attackera sina motståndare (agenter som är styrda 

av var sitt ANN). Dessa motståndare kommer att evolveras mot ett bestämt beteende för 

att sedan analyseras innan och efter en reduktion av antalet vikter i ANN:et. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel börjar med en genomgång av Artificiell intelligens i spel och hur det normalt 

sätt fungerar. Efter det förklaras hur ett artificiellt nätverk fungerar och vad som är fördelen 

med det över andra lösningar. Sedan kommer genetiska algoritmer att förklaras och hur det 

kan använda för att lära upp ett ANN. Avslutningsvis så knyts detta ihop med problemet i en 

djupare förklaring om vad som ska undersökas. 

2.1 AI i spel och dess problem 

Artificiell intelligens (AI) i spel innefattar en mängd olika saker. Bland annat kan det vara att 

ge illusionen av att en enhet beter sig mänskligt eller naturligt. Det kan handla om enheter 

som agerar motståndare i spel och ska ge en så utmanande och rolig spelupplevelse som 

möjligt. I många fall så bygger AI simuleringen på en så kallad ”Finite State Machine” (FSM) 

där agenten (enheten styrd av AI algoritmen) har ett antal olika stadier där den gör en sak 

(till exempel attackera, ta skydd eller avvakta). Agenten byter sedan mellan de olika 

stadierna beroende på vad den utsätts för, till exempel så kan den byta från att attackera 

spelaren till att försvara och gömma sig när spelaren attackerar med ett bättre vapen. Det 

finns dock problem med metoden, bland annat får agenten ett mer förutsägbart beteende 

eftersom spelaren helt enkelt kan lära sig agentens mönster och därmed räkna ut vad den 

kommer göra härnäst. Enligt Koster (2004) så är ett spel inte lika roligt att spela när 

spelaren har upptäckt mönstret i ett spel, han menar att det roliga för spelaren är att lista ut 

mönstret. För att göra beteendet mer intressant så kan fler stadier introduceras med mer 

varierade val för att byta mellan dem. Isla (2005) menar dock att för många stadier i en FSM 

ger en icke hanterbar komplexitet och underhållning av systemet. Även Orkin (2006) påstår 

detta i sitt arbete på AI agenterna i spelet F.E.A.R. 

2.2 Artificiella Neurala Nätverk (ANN) 

Ett Artificiellt Neuralt Nätverk (ANN) är ett sätt att försöka efterlikna den mänskliga 

hjärnans sätt att behandla information. Haykin (1998) beskriver att ANN i sin mest generella 

form är ett system designat för att härma hur hjärnan löser uppgifter och problem. ANN 

bygger, precis som hjärnan, på att det finns en uppsättning med noder (även kallade 

neuroner) som tar upp information från sinnen och yttre stimuli för att sedan föra det vidare 

till fler och fler noder i nätverket. Till slut så når informationen de noder som kan styra 

saker, så kallade ”outputnoder” (Buckland, 2002). Beroende på vad för information som 

nätverket får kan resultaten bli helt olika och detta är på grund av hur nätverket internt 

behandlar informationen. 

Ett ANN är en väldigt förenklad version av hur den mänskliga hjärnan fungerar i 

verkligheten, Haykin (1998) menar dock att ANN har precis som hjärnan en mycket bra 

förmåga att kunna generalisera problemet och hitta generella lösningar för dem. Till exempel 

mönsterigenkänning som Basu, Bhattacharyya och Kim, (2010) visar. Haykin beskriver en 

generell lösning som förmågan att ge ett resonabelt resultat vid input som nätverket inte 

stött på under inlärningen. Där input innebär information om spelstadiet som är relevant för 

nätverket. 
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2.2.1 Lagrens uppbyggnad 

Haykin (1998) beskriver uppbyggnaden av ett ANN som lager (se Figur 1) av noder där varje 

nod kommunicerar med andra i föregående samt nästkommande lager. Ett nätverk där alla 

noder i varje lager är anslutet till alla i de närstående lagren kallas enligt Haykin för ett fullt 

koppat nät (fully connected network). Ett nät utan alla noder sammankopplade på det viset 

kallas delvis kopplat nät(partially connected network). Mellan varje sammankopplat par av 

noder finns det även en vikt, ett decimaltal, som multipliceras med värdet som skickas 

mellan noderna (Buckland, 2002; Haykin, 1998). 

Det finns enligt Haykin(1998) olika sätt att bygga upp lagren av noder, han delar in dem i tre 

olika kategorier. 

 Feedforward-arkitektur som bara består av ett lager, vilket gör att noderna får 

hantera både input och output på samma gång. 

 Feedforward-arkitekturer som kan ha ett arbiträrt antal uppsättningar av lager. 

 Rekurrent arkitektur som bygger på att en eller flera av resultaten från 

outputnoderna matas tillbaka in i inputnoderna till nästa uppdatering av nätverket. 

Haykin och Buckland förklarar att denna teknik ger nätverket ett slags korttidsminne, eller 

associativt minne. En vanlig konfiguration är den som Figur 1 illustrerar, ett feedforward 

nätverk med tre lager; input, hidden samt output. 

 

Figur 1 Illustrering av ett feedforward ANN som har tre lager. 

2.2.2 Aktiveringsfunktionen 

Alla noder har en intern funktion eller aktiveringsfunktion som appliceras på summan av 

alla de värden den mottar. Aktiveringsfunktionen brukar vanligtvis vara en av de följande; 

steg-, identitets-, sigmoid- eller bias-funktion. Buckland (2002) förklarar dem på följande 

sätt: Stegfunktionen är en aktiveringsfunktion som gör att noden antingen får värdet 0 eller 1 

beroende på om det inkommande värdet är över eller under ett tröskelvärde. Detta 

illustreras i Figur 2. 



 4 

 

Figur 2 Graf som visar hur en stegfunktion set ut 

Identitetsfunktionen låter inputvärdet vara oförändrat. Sigmoid-funktionen förklaras lättast 

med hjälp av Figur 3, kort sagt så låter den aldrig värdet gå över 1 eller under 0. 

 

Figur 3 Graf som visar hur en sigmoidfunktion ser ut 

Den sista funktionen är biasfunktionen där inputvärdet inte har någon påverkan, utan värdet 

på noden är alltid konstant, till exempel 1. 

2.2.3 Propagering 

För att uppdatera, eller propagera som det oftast kallas (Haykin, 1998), ett ANN så börjar 

processen med att alla nya input värden placeras i inputnoderna. När inputnoden har 

applicerat sin funktion på det inkommande värdet så skickas det vidare till alla noder i nästa 

lager om det existerar ett sådant, annars går värdet direkt vidare dit det ska användas. Finns 

det fler lager hämtas värdena från alla noder i det tidigare lagret, adderar dessa värden sedan 

applicerar sin interna funktion på summan av dessa värden och skickar det nya värdet 

vidare. Detta pågår tills alla värden har tagit sig fram till outputnoderna och värdena kan 

extraheras och användas till det tänkta syftet (Buckland, 2002). 
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2.2.4 Back-propagation 

Det finns olika sätta att lära upp ett ANN, ett av de vanligaste är back-propagation. Haykin 

(1998) och Buckland (2002) förklarar att back-propagation fungerar genom att nätverket får 

facit-data, en uppsättning med inputvärden och de outputvärden som nätverket ska 

producera med just de inputvärdena. Vidare berättar de att inputvärdena propageras ut i 

nätverket ända fram till outputnoderna. Under denna propagering så är alla vikter fixerade. 

Skillnaden mellan resultatet och vad facit säger kallas error value och de båda författarna 

förklarar att detta värde ska bli så lågt som möjligt för all facitdata. För att uppnå detta går 

härnäst processen bakåt i nätverket och rättar alla vikter en aning så att outputvärdena som 

nätverket producerar ska närma de outputvärdena som facit säger. Haykin och Buckland 

menar sedan att detta ska göras med en stor mängd facit-data och efter flera iterationer så 

har nätverket lärt sig att producera, med viss felmarginal, de rätta värdena vid en viss input. 

Felmarginalen måste alltid accepteras, men den ska anpassas efter problemet. I praktiken 

kan detta till exempel innebära att en spelare styr agenten manuellt efter ett beteende som 

eftersökts och all data sparas så ett facit över hur beteendet ska fungera finns. Sedan 

används dessa data för att förändra vikterna i nätverket så att när nätverket styr agenten 

uppvisar den ett liknande beteende som spelaren hade. 

2.3 Genetiska algoritmer (GA) 

Genetiska algoritmer (GA) är en teknik som är inspirerad från naturen. Buckland (2002) 

beskriver GA som en teknik som härmar evolution och de principer som evolution bygger på.  

Vidare förklarar han hur GA, precis som i verkligheten, bygger på att en uppsättning med 

enheter eller population som det ofta kallas (Buckland, 2002; Mitchell, 1999), evolveras över 

tid mot ett eller flera gemensamma mål där varje generation baseras på föregående. I 

verkligheten är det stora målet att överleva och reproducera sig, vilket gör hela processen 

naturligt uppkommande. Inom GA så definieras målet efter vilket beteende som eftersöks, 

vilket gör GA mycket flexibelt. 

2.3.1 Genomet 

Genetiska algoritmer arbetar med genom. Ett genom består av många gener som 

tillsammans utgör en lösning. En gen kan tillexempel vara ett decimaltal eller bara en bit 

(Buckland, 2002). När en lösning ska evolveras fram behöver populationen börja med god 

variation där många nya lösningar kan skapas genomkombinationer med andra. Det är 

vanligt att starta med att slumpa alla gener i alla nätverk, sedan simuleras de olika nätverken 

för att låta dem försöka lösa problemet (Buckland, 2002). 

2.3.2 Fitness och selektion 

När en simulering är klar tilldelas poäng till lösningarna beroende på hur väl de löste 

problemet, detta kallas även för fitness (Mitchell, 1999). Definitionen av fitnessfunktionen är 

väldigt viktigt, den bestämmer vad för beteende som ska ge eller inte ge poäng. Det är ofta 

den detaljen som måste finjusteras ett stort antal gånger innan resultatet blir vad som 

eftersöks. Med hjälp av detta värde avgörs vilka genom som nästa generation borde baseras 

på. Det fungerar på samma sätt som det gör i naturen, där de djur som klarar sig bäst har 

högst chans att reproducera sig (Mitchell, 1999). Det finns olika selektionstekniker att välja 

på, Buckland (2002) beskriver bland annat roulettehjulsselektion som illustreras med Figur 

4, där den som har högst fitness har störst chans att bli vald. 
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Figur 4 En roulettehjulsselektion på genomen G1-G6. Om grafen skulle snurras 
som ett rouletthjul, harG5 har störts chans att bli vald som basis för nästa 

generation. 

2.3.3 Genöverkorsning och mutation 

När selektionen har tagit fram två genom att basera den nya enheten på, sker det två saker 

med dem. Först kombineras de, eller överkorsas som det också kallas. Det går att göra på 

olika sätt, Buckland (2002) visar bland annat en- och flerpunktsöverkorsning som ofta 

används. Figur 5 illustrerar hur det kan se ut. En annan lite mer naturlig 

överkorsningsmetod är att fritt slumpa från båda tidigare genom, så att den nya enheten får 

ett genom som är en slumpmässig kombination av föräldrarnas. 

 

Figur 5 Två olika genöverkorsningsmetoder 

Efter detta muteras genomen, vilket går ut på att slumpmässigt förändra generna i genomen 

en aning(Buckland 2002; Mitchell, 1999). Även detta går att göra på väldigt många olika 

sätt. Det går till exempel att fokusera på att mutera många gener men låta varje mutation 

vara relativt liten, eller mutera några få på ett mycket tydligare sätt. 

2.3.4 Iteration för resultat 

När allt detta är klart så finns det en ny enhet med en helt ny uppsättning gener för att lösa 

problemet. Denna process som sammanfattas i Figur 6 upprepas tills det finns en ny 

population med storleken som eftersökts, samma som tidigare brukar vara att föredra. För 

att nå ett intressant resultat med denna teknik så måste ofta processen itereras igenom 

många gånger (Bourg och Seemann, 2004).  Antalet iterationer beror bland annat på hur 

stort genomet är och hur komplicerat problem som ska lösas är, men härifrån är processen 

helt självgående. 
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Figur 6 En överblick på hur hela evolveringsprocessen vanligtvis ser ut. 

2.4 ANN och GA 

Det finns olika sätt att träna ett ANN med GA. Mitchell (1999) förklarar ett relativt enkelt 

tillvägagångssätt där vikterna i nätverket översätts till generna i den genetiska algoritmen. 

Genomet blir även uniformt och enkelt att generalisera i GA eftersom samtliga vikter i ett 

normalt ANN är decimaltal (se 2.2.1). Yao (1999) visar ytterligare två andra tekniker där den 

första går ut på att evolvera strukturen av nätverket och den andra bygger på evolvering av 

inlärningsreglerna för nätverket. 

2.5 ANN i praktiken 

Som det beskrivs nedan är artificiella neurala nätverk en teknik som används och granskas 

flitigt inom forskningsvärlden. Det är dock inte så vanligt med spel där olika mekaniker i 

spelet förlitar sig helt på ANN (Larsson och Mänttäri, 2011). I många fall är det rimligt att 

anta att ANN inte klarar av att lösa vissa komplexa mekaniker. Ett exempel på detta är Felt 

och Koonces (2002) arbete där de misslyckas att styra agenter med hjälp av ett ANN i en 

flock på ett tillfredställande sätt. När det kommer till enklare beteenden hos agenter (som 

motståndare) i spel kan ANN faktiskt vara ett fördelaktigt alternativ. 

2.5.1 Studier på ANN i spel 

Nicolescu (2010) visar ANN teknikens potential som kontrollenhet för en Pac-Man agent. 

Fokus i det arbetet låg på att göra inlärningstiden med GA så kort som möjligt genom att ge 

nätverket minimalt med information om spelstadiet. Undersökningen var lyckad och den 

reducerade informationen gav upp till fem gånger snabbare inlärningstid jämfört med ett 

nätverk som fick mer information. Dock, oavsett hur jämförelsen mellan de olika 

inlärningsprocesserna hade blivit visar det att det är möjligt att låta ett ANN sköta hela 

styrningen av en enkel agent såsom Pac-Man. 

Stanley, Bryant och Miikkulainen (2005) visar även med spelet NERO att det faktiskt går att 

göra ett spel där själva uppgiften är att lära upp agenter med ANN genom evolution. Här 

blev spelaren tilldelad en grupp soldater och hade möjligheten att belöna dem med poäng, 

poängen användes som fitnessvärde i selektionen av den nya populationen. Soldaterna 

startade med en slumpad lösning vilket innebar att alla hade väldigt olika beteenden och 

majoriteten av dem gjorde inte något som spelaren ville. Uppgiften var då att sätta 

soldaterna i olika situationer och belöna dem när de gjorde vad spelaren ville. På detta viset 
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lärdes alltså armén av soldater upp att göra vad spelaren trodde gav dem störst chans att 

vinna mot olika fiender. Detta visade sig vara lyckat, det gick att lära soldaterna relativt 

sofistikerade strategier och spelarna fann spelet roligt att spela. 

2.5.2 Att utnyttja ANN teknikens generaliseringsförmåga i spel 

Som nämnts tidigare i 2.2. så har ANN förmågan att ge generella lösningar till olika problem, 

i likhet med den mänskliga hjärnan som ANN utgår ifrån. Genom att ANN kan producera en 

lösning på ett problem som inte funnits med i inlärningen gör tekniken extra intressant inom 

domänen för AI i spel. Om spelaren gör en manöver som nätverket aldrig stött på under 

inlärningen, så kan ANN:et ge ett rimligt men unik svar baserat på liknande manövreringar 

som nätverket tränats upp med (till skillnad från en FSM som troligen bara ger ett standard 

svar eller inget alls). Ett sådant beteende gör spelets mönster mycket mer dynamiskt och 

komplext, vilket enligt Koster (2004) kan förhöja spelglädjen. 

Ett specifikt exempel på detta är de datorstyrda (AI) förarna i spelet Colin McRae's Rally2, 

som är styrda av ett ANN (Generation5, 2001). AI-förarna i spelet måste hantera olika 

skarpa svängar, varierande väggrepp och så vidare, samtidigt som de ska vara intressanta att 

spela mot. Används ANN på rätt sätt här kan det ge de datorstyrda förarna ett mer mänskligt 

och naturligt beteende, vilket oftast gör dem mer intressantare att spela mot. I många andra 

spel kan datorstyrda förare upplevas köra blint efter en linje och det är precis ett sådant 

beteende som kan bli mycket repetitivt samt linjärt för spelaren (Koster 2004). 

2.5.3 Prestandan hos ANN 

Eftersom ANN har som tidigare nämnts potential inom spel och spel är en väldigt 

prestandakritisk typ av applikation där uppdateringsfrekvensen kan påverka spelarens 

upplevelse av spelet, är tidseffektiviteten hos ett ANN något som blir naturligt att undersöka. 

Vissa spel har även ibland väldigt många agenter på skärmen på samma gång och detta kan 

vara svårt att göra på ett effektivt sätt, speciellt om varje agent ska ha sitt eget unika 

rörelseschema. 

ANN har redan visats i vissa tillämpningar ha ett övertag över mer etablerade tekniker som 

FSM. Pintér-Barth, Sobe och Elmenreich (2012) gjorde en jämförelse mellan en Finite State 

Machine och ett ANN. De lät båda evolveras för att styra en robotarm att följa efter en 

ljuskälla med hjälp av två ljuskänsliga sensorer. Båda teknikerna visade sig kunna lösa 

problemet efter ca 400 generationer av evolution. Dock fanns det en vinnare med avseende 

på prestanda och hur väl rörelserna blir, vilket nämnts i slutsatsen av arbetet; ANN ger 

bättre prestanda än FSM i deras tillämpning. 

Vidare ger ANN som förklarat i sektion 2.5.1 mer unika svar till spelarens alla olika 

ageranden, samt har konstant tidsåtgång så länge strukturen är oförändrad. ANN handlar, 

som beskrivits i sektion 2.2, bara om ett antal multiplikationer och additioner. Så länge 

strukturen i nätverket inte ändras så kommer nätverket inte ta längre tid att uppdatera även 

om vikterna ändras. En ANN-struktur kan alltså ge varje agent ett väldigt unikt beteende där 

alla har samma struktur och prestanda, detta endast genom att variera de interna vikterna i 

nätverket. Ett exempel på hur detta skulle kunna åstadkommas är att utgå ifrån ett 

färdigupplärt ANN som styrning för agenter i spelet, för att sedan när agenten skapas i 

spelet, mutera vikterna i den oförändrade strukturen en aning för att ge just den agenten ett 

unikt ANN och därmed ett unikt beteende. 
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Strukturen på ett ANN är dock inte trivial att designa. ANN med olika struktur kan lösa ett 

problem med liknande resultat, men med väldigt olika prestanda. Det faktum att ett visst 

nätverk löser ett visst problem, betyder det inte att det inte går att lösa samma problem med 

ett mindre nätverk av noder. 

Cun, Denker och Solla (1990) visar att det även går att optimera ett ANN efter att det lärts 

upp. Författarna genomför detta med en teknik som de kallar Optimal Brain Damage (OBD). 

OBD är en algoritm för att bestämma vilka vikter i ett nätverk som kan tas bort utan att 

resultatet från ANN påverkas för mycket. Författarna redogör för applicerandet av 

algoritmen på ett nätverk med ca 2600 vikter. Efter att de tagit bort de vikterna som 

påverkar resultatet minst, lär de upp nätverket från grunden igen. Det visar sig att deras 

algoritm lyckas med gott resultat optimera strukturen på nätverket genom ta bort stora delar 

av viktuppsättningen. Felmarginalen minskade även efter att algoritmen applicerats. 

Hassibi, D.B., Stork D.G., och Wolff G.J. (1993) gjorde en vidare undersökning på Cuns m.fl 

(1990) arbete där de jämförde en egen algoritm Optimal Brain Surgeon (OBS) med Cuns m.fl 

Optimal Brain Damage (OBD) algoritm och metoden som Hertz, J., Krogh, A. och Palmer, R. 

G. (1991)  föreslår, att ta bort vikter med det lägsta absolut värdet. Hassibi m.fl. kommer 

fram till att både Hertz m.fl. metod och OBD är bristfälliga för deras ändamål. De tar 

nämligen i vissa fall bort högst relevanta vikter i ett ANN. Däremot fungerar deras egen OBS 

algoritm mycket bättre och de visar att den inte gör någon av de andra algoritmernas 

misstag. 

2.5.4 Viktantalets relation till prestandan hos ett ANN 

Som beskrivet i sektion 2.2.1 är varje lager av noder i ett feed-forward ANN sammankopplat 

av vikter. När ett ANN ska propageras, alltså värdena ska uppdateras, så för varje vikt måste 

processorn plocka ut ett värde från en av de två noder som vikten är kopplad till. Sedan 

multiplicera värdet med viktens värde samt lägga in i nästa nod som vikten är kopplad till. 

Denna process tar tid för processorn att utföra, det är därför rimmigt att anta att en 

reduktion av ett ANN med en vikt, minskar uppdateringstiden av nätverket. Dessutom blir 

det en vikt mindre att lagra i datorns minne. Därför gör en reduktion av antalet vikter i ett 

godtyckligt feed-forward ANN att prestandan ökar. 
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3 Problemformulering 

Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur väl ett upplärt ANN beter sig om det reduceras 

genom att ta bort vikter för att uppnå bättre prestanda. Specifikt har reduktionen utgått från 

samma princip som Cun m.fl (1990) använde sig av och Hassibi, D.B., Stork D.G., och Wolff 

G.J. (1993) utvärderade, att med hjälp av en eller fler kriterier ta bort vikter i nätverket. Cun 

m.fl. använde en matematisk formel, som är utanför författarens kunskapsområde, för att 

räkna ut vilken av vikterna som påverkar resultatet minst. Resultatet av Cuns m.fl. testar 

visar stor potential i konceptet att reducera ett upplärt ANN. Detta arbete har testat enklare 

metoder för att avgöra vilka vikter som ska tas bort, bland annat har den magnitudbaserade 

algoritmen som Hertz, J., Krogh, A. och Palmer, R. G. (1991) föreslår. 

Nätverken har varit färdigtränade via evolution med en viss fitnessfunktion som har tagit 

fram ett visst beteende. Till skillnad från Cuns m.fl (1990), Hassibi, D.B., Stork D.G. och 

Wolff G.J. (1993) som reducerade nätverk via olika metoder för att sedan på nytt lära upp 

det optimerade nätverket, så har fokus med detta arbete legat på att ta reda på hur mycket 

nätverkets struktur kan reduceras och optimeras utan att det påverkar fitnessresultatet och 

även utan att behöva lära upp det på nytt. Experimenten i detta arbete utgår från mekaniker 

som är aktuella inom interaktiv underhållning, som spel. 

ANN har redan visat sig kunna ge goda resultat inom många områden, detta beskrivs av i 

bland annat Stanley mf.l (2005) men även Nicolescu (2010) (se 2.5.1). I 2.5.3 redogör Pintér-

Bartha m.fl(2012) resultat som visar att ANN utan fokus på prestanda, kan ge ett ANN med 

god prestanda. Denna undersökning har inriktat sig på att undersöka om detta går att bygga 

vidare på med andra metoder. 
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3.1 Beteendet som eftersöks 

Beteendet som agenterna har lärt sig är baserade på önskade beteenden hos motståndare i 

det spel som Stunlock Studios arbetar på för tillfället. De är alltså inte valda främst för att 

hitta generella resultat som är intressant inom alla delområden för ANN undersökning, utan 

för att utforska optimeringsmöjligheter inom just spel. Arbetet begränsar sig till beteenden 

inom ramen för den de spelmekaniker som är möjliga i spelmotorn. Genom att göra dessa 

begräsningar hålls en tydlig förankring till den praktiska implementering där arbetets 

resultat kan dras till nytta. 

I den typ av spel som är relevanta för studien så rör sig ett antal agenter fritt i en miljö. 

Beteenden som är intressanta här är att leta upp spelaren och attackera denna. Agenterna 

skall även ta sig fram i grupp och i så god mån som möjligt härma sina närmaste grannar vad 

det gäller förflyttning, en form utav flockbeteende. I en tidigare studie av att Felt och Koonce 

(2012) lyckades inte författarna lära upp sina agenter att röra sig i flock, ett flockbeteende 

som till stor del liknar det som eftersöks här. På grund av detta har denna studie delats upp i 

två delar. Det första steget har därför förenklats och involverar inget flockbeteende. Detta 

har gett möjligheten att undersöka delar av problemformuleringen utan att agenterna 

evolverar alla delar av beteendena. 

3.1.1 Steg 1 

Agenten ska kunna styra sig själv mot spelaren och komma tillräckligt nära för att kunna 

göra en närstridsattack (slå till spelaren). Agenten ska även attackera när den är tillräckligt 

nära. Denna typen beteende ska representera en normal fiende vars enda mål är att skada 

spelaren med en närstridsattack. 

3.1.2 Steg 2 

Agenten ska även ta grann-agenter (identiska agenter styrda av ANN i omgivningen) i åtanke 

och följa dem till viss mån, liknande ett flockbeteende. Med flockbeteende menas att en 

grupp kan ta sig mot ett mål utan att alla nödvändigtvis vet vart de är på väg. Agenter ska 

hålla lite distans från varandra och välja ungefär samma färdriktning som sina närmaste. 
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4 Metod 

4.1 Reduktionsmetod 

De två metoder som har använts för att reducera nätverken är definierade på följande sätt. 

Den första som Hassibi, D.B., Stork D.G., och Wolff G.J. (1993) föreslår innebär att enbart 

titta på vikternas absolutvärde och låta ett tröskelvärde bestämma vilka vikter som ska tas 

bort. Detta tröskelvärde har börjat på 0 och höjts tills hälften eller fler av vikterna har varit 

bortplockade. Denna metod refereras till som metod 1. Den andra metoden som refereras till 

som metod 2, innebär att systematiskt ta bort en vikt åt gången och simulera agenten för att 

se vilken vikt som påverkar fitnessvärdet minst. När denna vikt är bortplockad har 

proceduren börja om. Detta har fortsatt tills hälften eller fler av vikterna har plockats bort. 

Den första metoden är en väldigt naiv och enkel metod som valdes för att på enkelt sätt bara 

testa principen att ta bort vikter. Den andra metoden valdes av den enkla anledningen att 

simuleringen är så pass kort och vikterna är så pass få att det är tidsmässigt försvarbart att 

göra en sådan testning. Genom att använda dessa två metoder har komplicerad matematik 

uteslutits från denna del. 

4.2 Utvärderingsmetod - Fitness i fokus 

Det finns olika sätt att försöka utvärdera hur väl agenterna beter sig efter en reduktion av 

viktantalet. Bland annat kan enkel observation vara ett alternativ. Eller låta agenterna spela 

mot en spelare och utvärdera hur väl den spelar mot spelaren. Men eftersom en den 

mänskliga förmågan och subjektiva uppfattningen är inblandad ger ingen av dessa 

utvärderingsmetoder ett objektivt perspektiv på hur en reduktion faktisk påverkar ANN:et i 

fråga. Genom att däremot titta på värdet som fitnessfunktionen från evolveringen tar fram 

från en simulering, har en objektiv bedömning kunnat genomföras eftersom 

fitnessfunktionen bygger på exakta beräkningar. Även om den kanske inte har främjat det 

beteende som eftersökts helt perfekt. 

Vad fitnessvärdet har reflekterat är helt enkelt hur väl ANN:et utfört den uppgiften som det 

har evolverats mot. Genom att använda samma fitnessfunktion för både upplärning och 

bedömning, har det spelat mindre roll vad för beteende agenterna faktiskt haft. Givet att 

evolveringen har nått ett lokal maximum, alltså att fitnessvärdet inte har stiget stadigt över 

generationer. Ett problem med denna lösning är att bedömningen blev begränsad till det 

nätverket lärt sig att göra, nätverkets förmåga att generalisera problemet och även klara av 

att lösa relaterade problem efter en reduktion testas inte.  
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4.3 Delmål 

För att undersöka problemställningen i sektion 3 har ett antal delmål identifierats. 

4.3.1 Delmål 1 

Först så har ett flexibelt ramverk för hantering av ANN  implementerats, detta för att enkelt 

kunna experimentera med olika ANN och dess strukturer. Ramverket har gjort det enkelt att 

bygga olika ANN för att styra en agent. En flexibel genetisk algoritm har även konstruerats 

för att kunna pröva många olika kombinationer av belöning för att evolvera agenterna. 

Algoritmen har konstruerats mycket modulärt så evolutionsprocessen har varit enkel att 

förändra och justera för att på ett effektivt och flexibelt sätt kunna evolvera fram rätt 

beteende. Efter det har testmiljön vidareutvecklats med resterande funktionalitet för att 

kunna mata nätverken med den information de behöver. Detta innefattar ett system för att 

låta de olika agenterna få veta de närmaste identiska agenterna och även de närmaste 

spelarna i omgivningen. 

4.3.2 Delmål 2 

I detta delmål så har ett ANN konstruerats och evolverats, nätverket har evolverats mot 

beteendet som beskrivs i sektion 3.1.1. Här har det blivit mycket experimenterande med 

fitnessfunktionen och nodtyperna i nätverken. 

4.3.3 Delmål 3 

När nätverket uppnådde det beteende som eftersöktes, användes de två metoder som nämns 

i 4.1 för att reducera antalet vikter. All data från detta har sedan att analyserats för att svara 

på problemformuleringen i avseende till beteendet i sektion 3.1.1. 

4.3.4 Delmål 4 

Delmål 2 samt 3 har sedan gjort om med avseende på beteendet beskrivet i sektion 3.1.2. 

Dock har problem uppstått med detta delmål vilket förklaras och diskuteras i sektion 7.1. 

4.4 Testmiljö 

Testmiljön har baserats på en spelmotor som Stunlock Studios tillhandahållit. I spelmotorn 

har all nödvändig spelmekanik redan vara implementerad. Spelmekanikerna är i 2D och 

spelaren kan ta sig runt och attackera agenterna (fienderna) fritt runt om i spelvärden. 

Miljön har varit helt fri och inga hinder har existerat för agenterna att ta sig förbi. 

4.4.1 Implementationsspecifikationer 

Nätverket som ska evolveras mot beteendet i steg 1 (se sektion 3.1.1) har två inputnoder, tre 

dolda noder och tre outputnoder. De första inputnoderna ska matas med den relativa 

vinkeln mellan agentens riktning och åt vilket håll spelaren står. Den andra ska matas med 

avståndet mellan agenten och spelaren. De tre outputnoderna kommer styra agentens 

maxhastighet, styrning samt attack. 

Beteendet beskrivet i steg 2 (se sektion 3.1.2) har använt ett ANN som bygger vidare på 

nätverket för beteendet i steg 1. Fyra extra inputnoder har att laggats till utöver de två 

existerande, två av dem tar in den relativa vinkeln mellan agentens riktning och de två 

närmaste agenters riktning. De sista två noderna tar in färdhastigheten på de två närmaste 
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agenterna. Fyra extra dolda noder har även att lagts till, men outputnoderna var oförändrade 

till antal och funktion. 

4.4.2 Fitnessuträkningen 

För att träna ANN:et så effektivt som möjligt är det viktigt att experimentera mycket med 

delmål för agenterna. Om det bara ger poäng för att skada spelaren så blir det troligtvis 

väldigt långsökt för agenterna att förstå hur de ska utnyttja alla förmågor de har försetts med 

(exempelvis gå i flock för att hitta till spelare som bara en agent ser för tillfället) för att ta sig 

fram till spelaren och skada den. Om för mycket belöning ges för delmål så kan fokus på det 

riktiga målet tappas och agenterna kan gör något annat som är mer effektivt för att få poäng. 

Nedan beskrivs den formulan som har tagits fram för att belöna agenterna med 

fitnesspoäng.  

Agenterna som evolverades mot beteendet beskrivet i sektion 3.1.1 (steg 1), har agenterna 

har blivit belönade för tre olika egenskaper i deras beteende. Nedan är koden som belönar 

agenterna omskriven till pseudo kod. Där står F för fitnessvärdet, Dp står för 

distansbelöning, Vp står för Vinkelbelöning, Ap står för attackbonus samt dt står för delta 

tid, tiden mellan uppdateringarna 

𝐷𝑝 =
 max 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 −  𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 

max𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒
 

𝐷𝑝 = 𝑀𝑎𝑥 0, 𝐷𝑝  

𝑉𝑝 =
𝜋 − 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝜋
 

𝐴𝑝 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘𝑒𝑟 

𝐹 =  (𝐷𝑝 ∗ 𝑘𝑑) + (𝑉𝑝 ∗ 𝑘𝑣) + (𝐴𝑝 ∗ 𝑘𝑎) ∗ 𝑑𝑡 

Notera att max avstånd till spelare är radien på agentens synfält. Är spelaren längre ifrån 

agenten än detta värde så kommer Dp antar 0. Vidare ger vinkel mellan funktionen vinkeln 

mellan två vektorer i radianer och variabeln Antalet träffade attacker står för hur många 

gånger agenten skadat spelaren med en närstridsattack. kd, kv och ka är de konstanter som 

används för att justera de olika målens vikt i den evolverande processen. De värden som har 

används i den slutgiltiga evolveringen har varit: kd = 1, kv = 2, ka = 70. 

För att evolvera agenterna vidare mot en typ av flockbeteende har fler egenskaper hos 

agenterna belönats med poäng. Nedan följer koden omskriven till pseudo kod som har 

belönat agenternas beteende. Pseudo koden ovan har använts i kombination med några 

tillägg; DZp som står för belöningen som ges efter hur väl agenten håller sitt avstånd till 

andra agenter och DZp som står för belöningen som ges efter hur väl agenten håller samma 

vinkel som den närmsta agenten i omgivningen. kdz och kvz har varit de konstanter som har 

justerats för att försöka uppnå en balans mellan de nya målen, men även mot de gamla 

målen. 
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𝐷𝑍𝑝 = 𝐴𝑏𝑠(𝑓ö𝑟𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 −  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡 

𝐷𝑍𝑝 = 𝑀𝑎𝑥(0, 𝑀𝑖𝑛(1, 𝐷𝑍𝑝 −  𝑓ö𝑟𝑒𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡) 

𝑉𝑍𝑝 =
𝜋 − 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑛ä𝑟𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑖𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝜋
 

𝐹 = ((𝐷𝑍𝑝 ∗ 𝑘𝑑𝑧) + (𝑉𝑍𝑝 ∗ 𝑘𝑣𝑧))  ∗  𝑑𝑡  

Denna kod har körts en gång för varje agent och uppdatering där värdena hela tiden har 

uppdaterats och fitnessvärdet höjts allt eftersom agenterna gör bättre och bättre ifrån sig. 

Evolveringen har startat med en population på 50 agenter, där varje agents viktuppsättning 

varit slumpade värden mellan -1 och 1. Alla agenter har simulerats samtidigt och bedömts på 

lika sätt. Sedan har följande evolutionsprocesser utförts på populationen 

1. Selektion enligt roulettehjulsselektion (se sektion 2.3.2). 

2. Överkorsning enligt den slumpade tekniken beskriven i sektion 2.3.3 

3. Mutation enligt tekniken beskriven i sektion 2.3.3. 

Agenterna har simulerats genom ett förbestämt prov som har sett lika ut för alla, spelarens 

rörelser och attacker har varit helt förbestämda. Detta för att ge alla agenter samma 

förutsättningar att lyckas. 

 



 16 

5 Implementation 

I detta kapitel kommer implementationen beskrivas ihop med de problem och hinder som 

uppkom under projektet samt hur dessa löstes. De val och avgränsningar som har gjort 

under vägen kommer att belysas och motiveras. Sedan kommer en enkel pilotstudie visas 

och diskuteras. 

5.1 Spelmotor 

All funktionalitet för att utvärdera och undersöka problemformuleringen implementerades i 

ett spel byggt av Stunlock Studios i C# språket med grafisk representation gjord med XNA. 

Spelaren kan i spelet färdas fritt över en öppen yta i 2D. Fiendeagenterna kan även de färdas 

fritt på samma sätt och har möjligheten att attackera spelaren. Spelaren har dock gjorts 

odödlig så att testningen kontinuerligt kan fortgå. I Figur 7 visas de grafiska 

representationerna av de olika enheterna i testet upp. 

 

Figur 7 En överblick över hur de olika enheterna ser ut i spelet. Den 
attackerande agenten visar en visuell representation av attackspannet den har. 

5.1.1 ANN bibliotek 

ANN biblioteket skapades med flexibilitet i åtanke snarare än optimalitet. Detta så att det 

skulle vara enklare att experimentera med olika strukturer av nätverk men även för att 

förenkla felsökning under utförandet. Meningen var alltså inte att denna implementering av 

ett ANN skulle vara så optimalt som möjligt, utan att det genom denna implementering 

skulle gå att på ett enkelt sätt ta reda på hur ett visst ANN går att optimerat rent strukturellt 

(se sektion 3). 

5.1.2 Evolveringssystem 

Evolveringen konstruerades med roulettehjulsselektion (se sektion 2.3.2) som 

selektionsalgoritm och slumpad överkorsning (se sektion 2.3.3) av gener där varje gen har 

lika stor chans att komma från förälder 1 som förälder 2. Mutationen har varit relativt 

aggressiv, med andra ord har genomet muterats relativt ofta och mycket. Detta har resulterat 

i snabb framgång för den generella lösningen, dock har det blivit svårare för evolveringen att 

finslipa lösningen eftersom alla förändringar gör så stor skillnad i beteendet och därmed 

fitnessen. 
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5.1.3 Input- och output-värden för ANN:et 

Strukturen på ANN som skapades för att uppnå beteendet i steg 1 illustreras i Figur 8. 

Inputvärdet som nod B tar emot är ett värde som går mellan 0 och 1. När värdet är 1 befinner 

sig agenter så nära spelaren det går att vara och när värdet är 0 är avståndet lika med eller 

längre än agentens synfält. Däremellan är värdet steglöst. Detta valdes så att hur långt 

agenten ser inte skulle påverka hur stort värde som nätverket tar emot. C nodens inputvärde 

är den relativa vinkeln i radianer mellan åt vilket håll agenten just nu står riktad och åt det 

håll agenten ska stå riktad för att titta rakt på spelaren. 

Båda outputvärdena från noderna I och J är värden mellan 0 och 1. De båda noderna är av 

typen sigmoid så att det aldrig ska överstiga agentens maxvärden när de sedan multipliceras 

med respektive värden för att användas. Värdet som kommer från nod I görs först om till 

spannet -1 till 1, för att sedan skickas i en funktion som vrider på agenten, även här används 

enheten radianer. Värdet från nod J multipliceras med agentens absoluta maxhastighet för 

att sedan sätta den nuvarande hastigheten på agenten. Nod K är en steg nod med 

tröskelvärdet 1.0, vilket innebär att agenten kommer attackera när K:s värde blir lika med 

eller över 1.0. Agenten tar ca 1 sekund på sig att attackera och under denna tid så går det ej 

att köa en ny attack eller förflytta sig. 

 

Figur 8 Illistration av hur det fulla nätverket för en agent som ska följa och 
attackera spelaren ser ut. 
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5.1.4 Klassdiagram 

Figur 9 visar ett klassdiagram hur de olika delarna hänger samman. Notera att IdentityNode 

har en referens BaseConn och tvärt om. Detta innebär att ett visst ANN består av 

IdentityNodes (och deriverade klasser från den) sammankopplade med BaseConn:s exakt i 

det mönstret ANN:et logiskt är uppbyggt (se Figur 8 för exempel).En IdentityNode består av 

en lista med alla referenser till alla BaseConn kopplade till noderna i det tidigare lagret. 

Alltså är lagren kopplade baklänges, detta för att kunna göra en rekursiv propagering av 

värdena från det att outputnoden frågas om värdet. 

 

Figur 9 Klassdiagram över ANN biblioteket, evolveringssystemet samt hur de 
kopplas till entiteten och resterande system. 

 

5.2 Evolveringen 

De första försöken att ta fram beteenden var inte lyckade, i de försöken fick agenterna enbart 

poäng när de skadade spelaren, det blev dock för långsökt för agenterna.  Troligtvis blev det 

för komplicerat att lista ut delmomenten (som att navigera till spelaren) först för att ta sig 

fram till slutmålet. Sedan eftersom agenterna ställer sig stilla medan de attackerar, står de 

bara helt stilla om aktiveringsnoden för attacken hela tiden håller sig aktiverad. Detta var 

något som genomsyrade alla tester där agenterna hade möjligheten att attackera. Som Figur 

11 illustrerar stod de bara stilla eftersom de attackerade hela tiden. I nästa försök av 

evolveringen togs därför den funktionaliteten bort för att ge navigering full fokus. Agenterna 

fick även delmål där de fick kontinuerligt poäng ju närmare de befann sig spelaren. Dessa 

modifieringar har lett till gott resultat, agenterna kan med god precision navigera efter 

spelaren. Figur 10 illustrerar hur dessa evolverande agenter beter sig precis i starten när 

spelaren först börjar flytta på sig. 
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Figur 10 Här illustreras agenter som har lärt sig att följa efter spelaren. I bilden 
till vänster har de precis startat, i bilden till höger har spelaren färdats uppåt och 

agenterna har börjat följa efter. Notera referenspunkten, den svarta rutan och 
agenternas riktning, de röda linjerna. 

 

 

Figur 11 Här har agenterna inte än listat hur att det inte ska attackera konstant 
om de ska följa efter spelaren. 

Efter att ha uppnått denna första del av steg 1 (se sektion 3.1.1) gavs agenterna möjligheten 

att även attackera spelaren. Deras genom kopierades från den förra lyckade evolveringen av 

navigering och de nödvändiga resterande noderna (som bl.a. styr attacken) lades till, där de 

nya vikterna till och från dessa noder slumpades fram. Detta mål hade även det en del av den 

tidigare problematiken, dock hade agenterna en fungerande navigering när de väl muterade 
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fram ett beteende som inte konstant attackerade. Så när detta väl skedde gick det relativt fort 

att få fram de beteende som söktes. 

 

För att evolvera fram det önskade beteendena har en population på 20 agenter utsätts för 

tester där de har belönats för olika typer av beteenden beroende på vad som eftersökts. 

Testen är 60 sekunder långa och agenterna skapas alla på samma punkt. Spelaren rör sig 

efter ett fördefinierat mönster (se figur Figur 12) så att varje generation av agenter får 

samma förutsättningar. Detta har sedan repeterats tills ett lokalt fitness-maximum har 

uppnåtts, eller att tidsbrist har uppnåtts. 

 

Figur 12 Ett diagram över det rörelsemönster som spelaren har rörts sig efter i 
varje test. Rektanglarna representerar punkter där spelaren stått stilla och pilarna 

vart de gått. Numren beskriver hur lång tid varje delmoment tagit. 
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5.3 Fitnessfunktionen 

5.3.1 Evolvering mot Steg 1 (3.1.1) 

Den stora utmaningen under hela implementationen har varit att ge agenterna rätt mängd 

poäng vid önskade manövreringar. Men även rätt mängd minuspoäng vid oönskade 

manövreringar. Vid första delen av detta delmoment användes en funktion som gav poäng 

baserat på avståndet mellan agenten och spelaren. Ration mellan avstånd och poäng var 

linjär och ett tröskelvärde för avståndet fanns även där poängen blev negativa när agenten 

kom utanför tröskelvärdet. Detta fungerade bra för att ta fram ett enkelt 

navigationsbeteende. Dock fick ytterligare minuspoäng delas ut när agenten roterade. Utan 

de minuspoängen fick de nämligen en tendens att åka runt spelaren snabbt, vilket i sin tur 

skulle leda till att de skulle ha svårt att träffa spelaren med en eventuell attack. I Figur 13 kan 

går det tydligt att se att ungefär vid generation 24, hittade en agent ett bättre sätt att 

navigera mot spelaren och efter det rättades alla snabbt efter denna genom. När detta genom 

väl hittades, är det tydligt att inget bättre genom upptäcktes via vidare evolvering. 

 

 

Figur 13 Medelvärdet över fitness resultatet för agenter med målet att följa 
spelaren, evolverat över 221 generationer. 

I nästa del av beteendet i steg 1 lades som förklarat i sektion 5.2 attackmöjligheten till i 

agenterna. Fitness funktionen uppdaterades i enlighet med detta tillägg så agenterna nu 

även fick poäng när de skadade spelaren. Figur 14 visar att efter ca 300 generationers 

evolverande med denna fitnessfunktion tar agenterna ett stadigt steg upp de börjar här ”lista 

ut” hur de ska ta mer poäng (attackera spelare). Sedan tar den sig sakta upp mot bättre och 

bättre fitness med lite fluktueringar. Denna lyckade evolveringssessionen som Figur 14 

illustrerad tog ca 14 timmar, på grund av hur lång tid det tar, är det inte rimligt att vänta på 

att ett lokalt maximum uppnås. Dock sparas alla de bästa genomen kontinuerligt undan 

vilket gör att evolveringen har kunnat fortsätta på det bästa genomet i ett senare skede. 
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Figur 14 Medelvärdet över fitness resultatet för agenter med målet att följa 
spelaren och attackera den, evolverat över 944 generationer. 

5.3.2 Evolvering mot steg 2 (sektion 3.1.2) 

Efter detta har flera olika experiment utförts med bland annat flockbeteende i åtanke. Dock 

har framgångarna varit sparsamma. Genom att ge agenterna minus för de beteenden som 

inte är önskade, ställs det krav på det. Vissa av dessa krav har motsatt varandra i vissa 

aspekter som har fått oanade konsekvenser. T.ex. blir det svårt för agenterna att hålla distans 

från varandra men samtidigt samlas vid spelaren och attackera spelaren. Det är tydligt att 

målen som fitnessfunktionen sätter upp inte får motsäga varandra i en evolveringsprocess. 

För att lösa detta problem bör andra mål sättas upp där flockbeteendet inte motsäger att jaga 

målet. Ett exempel på detta hade kunnat vara att inte ge indeviduella agenter poäng för att 

skada spelaren, utan belöna hela gruppen och därmed flytta fokus från att varje agent ska 

vara nära spelaren till att gruppen av agenter ska tillsammans försöka sig hålla omkring 

spelaren och skada honom eller henne. 

5.4 Pilotstudie 

5.4.1 Konfigurering av testmiljö 

Det första som implementerades för att kunna analysera reduktionen av viktantalet i ANN:et 

var ett flexibelt system att ta bort vikter kontinuerligt under körning och automatisk 

dokumentera vad konsekvenserna blev. Det gick ut på att utöver att låsa all evolvering, 

implementerades ett system där en vikt togs bort för varje testsession. I pilotstudien valdes 

den enklare av de två metoder för att avgöra viken vikt som ska tas bort, den där vikten med 

lägst absolutvärde tas bort först (se sektion 4.1). I sessionen utsattes agenterna för samma 

test som de sist evolverats med, även med samma fitnessfunktion. För varje session togs den 

vikt med lägsta absolutvärde bort. Efter varje session sparades fitnessresultatet ner ihop med 

vart vikten som togs bort var placerad i strukturen samt dess värde. Detta kördes tills 

strukturen bara hade hälften av vikterna kvar. Resultatet kan betraktas i Figur 15. 
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Figur 15 Maxvärdet för fitnessen när agentens ANN reduceras. X axeln 
representerar antalet borttagna vikter. 

5.4.2 Analys 

Man ser tydligt att efter att en reduktion på de 6 vikter med lägst absolut värde, börjar 

beteendet drastiskt försämras. Detta innebär att dessa 6 första vikter var vikter koppade 

mellan noderna som, inom kontexten av att lösa uppgiften de är evolverade mot, inte 

behövde vara ihopkopplade. De till viss del kan till och med ha motarbetat ANN:ets uppgift. 

Figur 16 illustrerar exakt de vikterna som togs bort, de grönmarkerade pilarna representerar 

de vikter som går till en bias nod vilket innebär att de inte påverkar noden alls, således kan 

dessa tas bort direkt. Dock har algoritmen inte tagit hänsyn till dessa vilket innebär att de 

inte har påverkat resultatet alls. De gula pilarna representerar de 5 första vikterna som togs 

bort, de som med andra ord inte påverkade resultatet nämnvärt negativt. De röda pilarna 

representerar de vikter med lägst absolutvärde som ändå påverkar resultatet markant. Det 

tydligaste mönstret i grafen är att inga lager eller noder blir helt isolerade från resterande 

noder efter att de gulmarkerade vikterna tas bort. När de röda tas bort blir dock vissa av 

noderna nästa helt isolerade, som till exempel nod J. Detta kan vara en av faktorerna som 

försämrar agentens förmåga att lösa uppgiften. 

Ett problem som dock existerar är att det finns en överflödig hidden node, det är nämligen 

tre inputnoder men fyra påverkningsbara noder hidden nodes (bioasnoden räknas inte 

eftersom den är konstant). Vad som bör undersökas närmare är hur dels själva evolveringen 

fortgår med bara 3 hidden nodes samt hur det nya ANN:et med färre noder reduceras. 
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Figur 16 Illustrering av vilka vikter som togs bort i pilotstudien. Nätverket har 
från början evolverats för att följa och attackera spelaren. 
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6 Analys 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur en reduktion av viktantalet i ett 

evolverat ANN påverkar ANN:ets  förmåga att uppnå hög fitness i simuleringen som 

evolverade det. Resultatet av två olika typer av reduktionsmetoder (se 4.1) applicerade på två 

olika ANN med två olika mål för agenterna de styr (se 3.1) kommer här att presenteras och 

analyseras. 

6.1 Evolvering av ANN i Figur 8 

För att bekräfta vad pilotstudien har antytt så har ytterligare ett ANN evolverats mot 

beteendet beskrivet i 3.1.1. I denna simulering är allt identiskt med pilotstudien (se sektion 

5.4), förutom två detaljer. Dels finns här bara tre noder utöver bias noden i dolt lager och 

fitnessbelöningen är justerade för att bara ge pluspoäng. Detta gör att evolveringen kan 

starta på 0 och det går alltid uppåt. Detta är väldigt passande eftersom 

roulettehjulsselektionen (se sektion 2.3.2) som används bara kan hantera positiva 

fitnessvärden. Innan har agenter som fått negativ fitnessvärdet blivit satta på 0 igen, vilket 

går dem en typ av fördel eftersom de då blir av med minuspoäng. 

6.1.1 ANN nätverk 

Här visas ett diagram över hur ANN nätverket är designat för att kunna utföra de uppgifter 

som evolveringen konstruerats att evolvera agenten och dess ANN mot. 

 

Figur 17 Illustration av hur det fulla nätverket för en agent som ska följa och 
attackera spelaren ser ut. 
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6.1.2 Evolvering 

Nedan visas en graf över hur det genomsnittliga fitnessvärdet som agenterna lyckats uppnå, 

har utvecklats under 100 generationer av evolution. Startgenomet var slumpat. OBS, denna 

evolvering har en annan fitnesskala än den i pilotstudien (se sektion 5.4) 

 

Figur 18 Graf över hur det maximala fitnessvärdet har ökat över 100 
generationer med en population på 20 agenter. 

6.2 Reduktion via metod 1 

Grafen nedan illustrerar hur det genomsnittliga fitnessvärdet hos agenterna har utvecklats 

under en reduktion av antalet vikter. Tjugo olika simuleringar har körts där en ny vikt har 

tagits bort efter varje omgång.  

 

Figur 19 Maxvärdet för fitnessen när agentens ann reduceras. X axeln 
representerar antalet borttagna vikter. 
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Figur 20 Illustrering av vilka vikter som togs bort efter reduktion enligt metod 1. 
Nätverket har från början evolverats för att följa och attackera spelaren. 

 

6.2.1 Analys 

I Figur 18 illustreras hur fitnessvärdet har ökat över 100 generationer där agenterna fått 

poäng ju närmare de varit spelaren, samt när de attackerar spelaren. Denna evolvering 

startade helt från ett slumpat genom med möjligheten att attackera från början, vilket 

betyder att problemen som uppstod i evolveringen för pilotstudien (som förklaras i sektion 

5.2) gick att komma undan genom vad som ser ut att vara tur med det initiala slumpade 

genomet och mutationerna. Det syns tydligt att det endast tar 4 generationer innan 

evolveringen når ett lokalt maximum som evolveringen aldrig tar sig över. De små stigningar 

som t.ex. uppstår på ca generation nr. 48 är svårt att förklara eftersom detta var en 

automatiserad process utan övervakning. Men eftersom den absoluta majoriteten av resultat 

stannar på ca 660, är ett det rimligt att anta att ett lokal maximum har uppnåtts. 

Figur 19 antyder att precis som i pilotstudien går det även här att ta bort vissa vikter utan att 

fitnessvärdet blir nämnvärt lägre, alltså ANN:et löser problemet lika bra efter en viss 

reduktion. Det är till och med så att den första vikten som tas bort får agenten att prestera 

bättre. Notera den tydliga förbättringen som syns vid reduktion nr. 13, i detta läger började 

agenten helt plötsligt attackera mer än vad den gjort under reduktion 9 – 12. Vid reduktion 

nr. 15 slutade agenten att attackera helt och hållet. 

I Figur 20 visas vilka vikter som faktiskt tagits bort. De gröna är de som är kopplade till en 

bias som inte blir påverkad av inkommande vikters värde, därför går de att ta bort direkt 

utan påverkan. De gula är de åtta första som togs bort, de som enligt Figur 19 inte påverkar 

fitnessen nämnvärt negativt. De röda är de som enligt figuren är viktiga för ANN:et, de 6 

som tas bort efter de åtta gula.  

Det finns dock ett problem med denna reduktion och värdet av resultatet, problemet som 

ANN:et löser är lätt att lösa utan evolution eftersom det är trivialt att förstå vilka noder som 
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borde vara ihopkopplade. Därmed blir det även uppenbart vilka vikter som ska tas bort för 

att öka prestandan. T.ex. är det uppenbart att noden som får information om avstånd till 

spelaren, ska skicka den informationen till noden som bestämmer hastigheten, så 

hastigheten kan ökas när agenten och spelaren kommer långt ifrån varandra. Samma sak 

gäller noden som får information om den relativa vinkeln från agenten till spelaren, den ska 

skicka sin information till noden som svänger på agenten. 

Detta gör att en manuell reduktion baserat på en lite djupare studie av vikterna i det 

färdigevolverade nätverket skulle leda till oförändrad eller bättre fitnessresultat. Observera 

Figur 20 där är de borttagna vikterna som inte påverkade resultatet åter igen markerade som 

i Figur 16. Det är t.ex. troligt att nod C till E till J är gulmarkerade vikter eftersom C tar emot 

information om styrning och J styr hastighet, J behöver inte information om hur agenten ska 

styras eftersom J inte sköter styrningen. 

Det finns däremot situationer där det inte är trivialt att en vikt är där i onödan, som en vikt 

som får agenten att svänga mer när den är närmare spelaren och mindre när den inte är det. 

Så det finns faktiskt mindre självklara egenskaper som ett ANN kan ha tagit fram genom 

evolveringen som inte är uppenbart om vikterna studeras manuellt. 

6.3 Reduktion via metod 2 

 

Figur 21 Maxvärdet för fitnessen när agentens ANN reduceras. X axeln 
representerar antalet borttagna vikter. 
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Figur 22 Illustrering av vilka vikter som togs bort efter reduktion enligt metod 2. 
Nätverket har från början evolverats för att följa och attackera spelaren. 

6.3.1 Analys 

Precis som i reduktionen enligt metod 1 (se sektion 6.2) syns en tydlig ökning i fitness när 

den första vikten tas bort. Ökningen är högre än den som syns i Figur 19 vilket indikerar på 

att metod 1 inte väljer den mest optimala noden att plocka bort. Men trots att metod 2 väljer 

den första vikten bättre gör sen sämre ifrån sig vid reduktion nr 7. Notera även att 

trendlinjerna är väldigt lika, den i Figur 21 korsar 1000 sträcket vid två reduktioner, vilket 

den andra inte gör. Men de båda möts på 400 fitness vid 12 reduktioner. Notera även att de 

båda diagrammen har en upphöjning i fitness vid reduktion 13 respektive 8. 

Vid observation av Figur 22 syns det åter igen som i både pilotstudien (se sektion 5.4) och 

reduktion enligt metod 1 (se sektion 6.2) att efter att de gula vikterna tagits bort finns det 

ingen nod som är helt isolerad. Först när de röda noderna plockas bort isoleras vissa noder.  

6.4 Reduktion av ANN i beskrivet i sektion 3.1.2 

Tyvärr var ingen evolvering mot flockbeteendet beskrivet i sektion 3.1.2 lyckat. Evolveringen 

tog aldrig fram ett genom som kunde styra agenten efter spelaren, attackera när den är nära 

men även hålla avstånd till sina grannar och försöka hålla samma färdriktning. Eftersom det 

inte fanns ett genom som gjorde vad beteendet beskrev eller uppnådde ett lokal maximum i 

fitnessutveckling, fanns det även inget genom att reducera. Därför har denna del inte 

genomförts. 

I sektion 5.3.2 beskrivs varför ett genom med beteendet beskrivet i sektion 3.1.2 är svårt att 

ta fram, dessa problem har kvarstått genom alla relaterade experiment och det viktiga att ta 

från de misslyckade experimenten (som även förklaras i sektion 5.3.2) är att när agenter 

evolveras mot flera delmål, får inte dessa delmål motsäga varandra. 
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7 Slutsats 

7.1 Begränsande problem 

Det första som är tydligt efter denna undersökning är att ett ANN kan vara mycket svårt att 

evolvera mot ett mål på ett effektivt sätt. Det finns väldigt många olika saker som kan gå fel 

och det finns väldigt många tekniker att använda som inte är triviala. Bland annat blev 

fitnessutvecklingen mycket lättare att analysera när den aldrig minskades av något (endast 

olika mängd pluspoäng delades ut) och statistik fördes på de olika delarna som påverkade 

fitnessen. Balanseringen av fitnessutdelningen mellan de olika målen som varit ett 

genomsyrande problem under hela undersökningen, blev mycket lättare på grund av 

analyseringsmöjligheterna. 

Vissa problem har dock bestått genom hela processen och begränsat resultaten, beteendet 

som beskrevs i sektion 3.1.2 lyckades tyvärr inte evolveras fram med den teknik som 

användes. Detta var dock något som förutspåddes till viss del i beskrivningen av beteendet, 

eftersom en annan liknande undersökning som delade vissa delmål med denna hade 

misslyckats med samma mål. 

Problemet med flockbeteendet beskrivet i sektion 3.1.2 är att processen som används för 

evolveringen ger ett visst flockbeteende utan att genomet i sig gör det. Ett av de beteenden 

som belönas i den evolveringen är att agenterna ska ha ett visst avstånd till varandra. Teorin 

är då att evolveringen ska ta fram ett genom som gör att ANN:et styr agenten ifrån sina 

grannar. Men eftersom alla tjugo agenter som simuleras samtidigt har lite olika genom 

(mutationer av varandras gener), rör de sig lite olika även om ingen av deras genom i sig får 

dem att röra sig från varandra. Så evolveringen tvingas inte att ta fram en lösning för 

problemet att hålla avstånd eftersom en grupp med agenter med olika genom gör det ändå. 

Problemet som förklarats i sektion 5.3.2 finns även kvar, dvs. vissa kriterier i beteendet 

motsäger varandra. T.ex. ska alla agenter följa spelaren och attackera när de kommer nära. 

Men om alla agenter kommer nära innebär det att de befinner sig på nästan samma position, 

vilket flockbeteendet inte uppmuntrar. Detta gör att ingen av dessa kriterier blir lika bra ihop 

som de är om de skulle appliceras var för sig. 

7.2 Svar på problemställningen 

Hur väl löser ett ANN ett givet problem där lösningen evolverats fram, efter att vikter tas 

bort från nätverket? Svaret skiljer sig väldigt mycket beroende på ANN:et i sig och vilken 

metod som används för att välja ut vikter att ta bort. Det är tydligt att i denna undersökning 

med ANN:et som används här, är det fördelaktigt att ta bort vissa vikter eftersom det både 

höjer ANN:ets fitnessvärde och optimerar nätverket. Vid observation av Figur 19 observeras 

en ökad fitness fram till att den fjärde vikten tas bort, men fitnessvärdet sjunker heller inte 

nämnvärt under utgångspunkten (noll vikter borttagna) innan vikt nummer åtta tas bort. 

Detta tyder på att (som även förklarats i analysen av pilotstudien sektion 5.4.2) vissa av de 

gulmarkerade vikterna motarbetar nätverkets uppgift och borde ha värdet 0. Medan de röda 

faktiskt gör nytta för uppgiften och därmed borde vara kvar. 
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Fitnessvärdet går heller inte linjärt ner vilket tyder på att vikterna i nätverket har olika stor 

betydelse för hur hög fitnessvärdet blir. Förhöjningen i av fitnessvärdet i Figur 19 tyder även 

på att vikter kan motarbeta varandra på ett sådant sätt att när den ena vikten försvinner blir 

fitnessen sämre pga. att vikten som togs bort neutraliserade den andra viktens dåliga 

inverkan på nätverket. När den andra vikten sedan tas bort försvinner denna dåliga inverkan 

och fitnessvärdet stiger åter igen. 

Figur 21 illustrerar ett relativt likt resultat. Skillnaden är att här ökar fitnessen mycket mer 

med första reduktionen medan den minskar tidigare. Att den får så mycket högre fitness vid 

första reduktioner beror på att algoritmen aktivt sökte efter den reduktionen som skulle ge 

bäst fitness. Efter det går det dock att spekulera i att kombinationen av reduktionerna från 

metod 2 ger ett sämre resultat än vid samma antal reduktioner med metod 1 just för att det 

är en annan kombination. I vilket fall som helst så är det inte uppenbart vilken av metoderna 

som skulle vara bäst att använda. I vissa situationer kanske den ena är bättre än den andra, 

men det är inget som denna undersökning kan svara definitivt på. 

7.3 Oväntade resultat 

Anledningen att från början använda ANN för att styra en agent i ett spel motiverades i 

sektion 2.5. Bland annat nämns att många agenter styrda med olika ANN med samma 

struktur kan alla ha ett unikt beteende bara genom att låta deras genom vara lite individuellt 

muterade. 

Under denna undersökning har detta fenomen kunnat observeras ofta. Däremot inte när ett 

ANN har blivit optimerat med hjälp av reduktionsmetod metod 1 och reduktionen avbrutits 

innan fitnessen börjat sjunka så lågt att agenten inte längre gör vad den ska. Detta tyder på 

att dessa borttagna vikter är de som till viss del bidrar till individualiteten i beteendet. När 

dessa vikter tas bort blir agentens beteende mer exakt och mindre unikt eller mindre "fel" 

inom kontexten av agentens uppgift. All individualitet försvinner inte när man reducerar 

dem, det finns fler aktiva vikter som också skiljer sig mellan mutationer. Men om en vikt i ett 

ANN får värdet 0.2 från ett genom medan samma vikt i ett annat ANN med ett annat genom 

får värdet 0.24 kan detta betyda att agenterna får lite olika beteenden. Notera att hur mycket 

skillnad det blir kan bero på fler saker som vad vikten är kopplad till och hur stor betydelse 

vikten har för beteendet ren generellt. Men om vikten tas bort helt (alltså 0.2 blir 0.0) 

skickas värdet inte vidare alls mellan noderna, vilket tar ut en variabel ur ANN helt och 

hållet. Resultatet som undersökningen har resulterat i antyder på att en koppling finns 

mellan reduktionen och ANN:ets individualitet hos andra ANN med samma struktur och 

liknande genom (muterade genom).Individualiteten verkar sjunka ju mer reducerad en ANN 

struktur blir. 

Detta innebär att optimering av ett ANN som används inom spel pga. motiveringarna 

beskrivet i sektion 2.5, är något som kan orsaka mindre önskade konsekvenser. Om 

agenterna som användes i detta arbete skulle användas i ett spel för just deras förmåga att 

bete sig unikt mellan varandra, är en optimering av nätverket som styr dem något som skulle 

motarbeta hela konceptet av individualitet. Men skulle optimeringen av nätverket gynna 

spelets prestanda avsevärt om det skulle finnas ett mycket stort antal unika agenter på 

skärmen samtidigt? Denna balans mellan prestanda och individualitet är helt enkelt en fråga 

med två sidor som behöver ytterligare testas för att kunna besvaras bättre. 
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Detta är ett resultat som spelutvecklare kan dra nytta av. Ett ANN går att optimera genom 

att ta bort vikter. I experimenten presenterade här går ett ANN bättre resultat efter att några 

vikter reduceras bort vilket även ökar prestandan. Men eftersom individualiteten, som är en 

av tekniken starka sida, tynar bort allt efter att vikter tas bort är det viktigt för utvecklare att 

alltid analysera sin spelmekanik och avgöra vilken egenskap som ska prioriteras för att hitta 

den rätta balansen mellan dem. Resultatet har dock inga direkta etiska eller moraliska 

aspekter i samhället eftersom arbetet utforskar prestanda som inte har någon etisk eller 

moralisk anknytning. Däremot relaterar vissa grundläggande koncept som undersökningen 

krävt till olika moraliska och etiska aspekter, aspekter som till hög grad relaterar till dagens 

samhälle. Våld i spel och hur detta påverkar unga och gamla spelare. Vissa forskare menar 

att spel inte påverkar spelare att bli våldsamma eller utföra våldsamma gärningar (Sicart 

2005), medan andra påstår det motsatta (DeLisi, Andersson och Gentile 2013). Debatten om 

våld i spel och dess påverkan på spelare är en relativt ung debatt som själklart inte funnits 

längre än själva spelindustrin och som hela tiden utvecklas. Mer tid och forskning behövs 

därför inom ämnet för att kunna bättre fastställa om länken finns och  hur i så fall de 

problem som uppstår i och med detta ska hanteras. 

7.4 Framtida arbete 

Det mest uppenbara fortsatta arbete på denna undersökning är att analysera fitnessen på 

reduktion av ANN med mer komplicerade beteenden. Utveckla det till ANN med helt andra 

uppgifter än vad denna undersökning har testat (som t.ex. ANN för kategorisering eller 

teckenigenkänning). 

Sedan skulle det vara intressant att undersöka hur mycket en reduktion faktiskt kan öka 

tidseffektivitet hos ett ANN. Titta på vilken typ av ANN som kan tjäna mest tidseffektivitet 

på en reduktion enligt de metoder som tagits upp. Även undersöka om en reduktion enligt 

metoderna som tagits upp, kan ge olika resultat på olika evolveringar mot samma beteende. 

Det oväntade beteendet beskrivet i sektion 7.3 skulle även det vara mycket intressant att titta 

närmare på. Jämföra olika reducerade ANN med icke reducerade och se hur individualiteten 

hos ANN som beskrivs i sektion 2.2 och sektion 2.5 påverkas under olika typer av 

reduktioner. Jämföra med hur mycket som vinns i individualitet mot prestanda optimering 

och titta på om en balans finns mellan de både, eller om det beror helt på ändamål. 

Vidare kan man se om effekterna av reduktion kan utnyttjas i ett spels upplägg. T.ex. om det 

eftersökts en fiende som ska blir mer eller mindre intelligent över tid, kan det vara idé att ta 

bort eller lägga till vikter. Inte heller bara ta bort eller lägga till små vikter eller oviktiga 

vikter, utan även utforska möjligheterna med en slumpmässig reduktion av ett helt ANN 

eller reduktion av ett redan reducerat ANN för att öka eller minska intelligensen 

(fitnessvärdet i detta fall) hos ett ANN. 
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