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Sammanfattning 
 

Den artificiella intelligensen i spel brukar ofta använda sig utav regelbaserade tekniker 
för dess beteende. Detta har gjort att de artificiella agenterna blivit förutsägbara, vilket 
är väldigt tydligt för sportspel. Det här arbetet har utvärderat ifall inlärningstekniken 
Q-learning är bättre på att spela fotboll än en regelbaserade tekniken tillståndsmaskin. 
För att utvärdera detta har en förenklad fotbollssimulering skapats. Där de båda lagen 
har använts sig av varsin teknik. De båda lagen har sedan spelat 100 matcher mot 
varandra för att se vilket lag/teknik som är bäst. Statistik ifrån matcherna har använts 
som undersökningsresultat. Resultatet visar att Q-learning är en bättre teknik då den 
vinner flest match och skapar flest chanser under matcherna. Diskussionen efteråt 
handlar om hur användbart Q-learning är i ett spelsammanhang.  

Nyckelord: Q-learning, Maskininlärning, Reinforcement Learning, Artificiell 
Intelligens, Fotboll 

  



Innehållsförteckning 
1 Introduktion ........................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 2 
2.1 Artificiell Intelligens ................................................................................................. 2 

2.1.1 AI inom sport-genren ....................................................................................................... 3 
2.2 Maskininlärning ....................................................................................................... 4 
2.3 Förstärkningsinlärning ............................................................................................. 5 

2.3.1 Q-learning ........................................................................................................................ 6 
2.4 Tillståndsmaskiner .................................................................................................. 7 
2.5 Relaterad forskning/tidigare forskning ..................................................................... 8 

2.5.1 A proposal of Q-learning to control the attack of a 2D Robot Soccer Simulation ........... 8 
2.5.2 Cooperative strategy based on adaptive Q-learning for robot soccer systems .............. 9 

3 Problemformulering ........................................................................................ 10 
3.1 Metoddiskussion ................................................................................................... 10 

3.1.1 Implementation .............................................................................................................. 10 
3.1.2 Utvärdering .................................................................................................................... 11 

3.2 Metodbeskrivning .................................................................................................. 11 
3.2.1 Implementation .............................................................................................................. 11 
3.2.2 Utvärdering .................................................................................................................... 12 

4 Implementation ................................................................................................ 14 
4.1 Spelplan ................................................................................................................ 14 
4.2 Design .................................................................................................................. 15 
4.3 Tillstånd ................................................................................................................ 16 

4.3.1 OpponentClose ............................................................................................................. 18 
4.3.2 OpponentFar ................................................................................................................. 18 
4.3.3 OpponentBetween......................................................................................................... 19 
4.3.4 InsidePenaltyBox........................................................................................................... 19 
4.3.5 OpponentCloseANDBallControlled ............................................................................... 20 
4.3.6 OpponentCloseANDBallNotControlled ......................................................................... 20 
4.3.7 OpponentFar ................................................................................................................. 21 
4.3.8 ClosestToBall ................................................................................................................ 21 
4.3.9 Offense .......................................................................................................................... 22 

4.4 Handlingar ............................................................................................................ 22 
4.4.1 Pass .............................................................................................................................. 23 
4.4.2 Shoot ............................................................................................................................. 24 
4.4.3 Dribble ........................................................................................................................... 24 
4.4.4 RunForward ................................................................................................................... 25 
4.4.5 Tackle ............................................................................................................................ 25 
4.4.6 Mark .............................................................................................................................. 25 
4.4.7 GoToBall ....................................................................................................................... 26 
4.4.8 GoToPosition ................................................................................................................. 26 

4.5 Implementation av Q-learning ............................................................................... 26 
4.6 Undersökningsmaterial ......................................................................................... 29 

5 Utvärdering....................................................................................................... 31 
5.1 Matchresultat ........................................................................................................ 31 
5.2 Gjorda mål ............................................................................................................ 31 



5.3 Skottstatistik.......................................................................................................... 32 
5.4 Bollinnehav ........................................................................................................... 33 
5.5 Analys ................................................................................................................... 33 

6 Resultat ............................................................................................................ 37 
6.1 Resultatsammanfattning ....................................................................................... 37 
6.2 Diskussion ............................................................................................................ 37 
6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 38 

6.3.1 Målvakter ....................................................................................................................... 38 
6.3.2 Positionering .................................................................................................................. 38 
6.3.3 Taktik ............................................................................................................................. 39 
6.3.4 Spela mot mänskligt motstånd ...................................................................................... 39 

Referenser .............................................................................................................. 40 



 1 

1 Introduktion 
Artificell Intelligens (AI) i spel existerar för att ge enspelarläget mer djup och spelbarhet. 
Spelutvecklare måste skapa en människolik motståndare att spela mot (Scott, 2002). Det har 
gjort att AI är en viktig del för spel och massvis av tekniker finns att tillämpa. Ett hett ämne 
inom spel-AI är maskininlärning, då den har potentialen att anpassa sig och ge en större 
utmaning för spelaren (Millington, 2006).  
 
Maskininlärning (eng. Machine learning) är ett område inom artificiell intelligens där 
agenter lär sig utifrån data och dess miljö för att lösa problem. Det finns många 
tekniker/algoritmer inom maskininlärning och det här arbetet kommer att fokusera på en 
förstärkningsinlärningsteknik (eng. Reinforcement Learning) som heter Q-learning. I 
förstärkningsinlärning lär sig agenten vad för handling den ska göra för att få mest belöning 
(Sutton & Barto, 2005). Q-learning ger agenten möjligheten att lära sig konsekvenserna av 
sina handlingar genom sina erfarenheter (Watkins & Dayan, 1992).   
 
Det här arbetet ska undersöka om Q-learning är bättre än tillståndsmaskiner på att spela 
fotboll. För att göra detta så kommer en fotbollssimulering att användas, där två stycken lag 
ställs mot varandra med varsin AI-arktitektur. Det ena laget använder en traditionell 
tillståndsmaskin och det andra laget använder sig utav Q-learning. Undersökningen ska 
kolla ifall laget med Q-learning kan lära sig läsa av mönster ifrån motståndaren och då 
förändra och förhoppningsvis förbättra sitt eget spel.  
 
I implementationen visas hur fotbollssimuleringen har skapats. Viktiga aspekter såsom vilka 
tillstånd  och handlingar som finns samt hur dessa fungerar. Implementationen beskriver 
också hur Q-learningen har implementeras för att kunna användas i fotbollssimuleringen. 
Detaljer om hur Q-värden beräknas, handlingar väljs, hur belöningar delas ut och hur Q-
learningen körs i programmet tas upp. 
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2 Bakgrund 
I introduktionen myntades en del begrepp såsom artificiell intelligens, maskininlärning, 
förstärkningsinlärning, Q-learning och tillståndsmaskiner. Dessa begrepp är inte helt 
självklara att förstå och det här bakgrundskapitlet ska ge en mer övergriplig beskrivning vad 
som menas med dessa begrepp. Varje begrepp har därför fått sitt eget delkapitel för att ge en 
bakgrund, förståelse och syfte med begreppen. I slutet av bakgrunden tas tidigare forskning 
upp där exempel på hur Q-learning har använts i fotbollssimuleringar, för att ge en blick i 
hur det kan användas och de resultat det har gett.  

Spel har länge använts sig av och använder sig fortfarande av regelbaserade tekniker såsom 
tillståndsmaskiner där förutbestämda villkor/regler bestämmer hur agenten ska bete sig i 
situationer. Tar man sport exempelvis och bryter ner den i komponenter så kan man förstå 
att tekniker likt tillståndsmaskiner har använts. I dess enklaste form kan sport delas upp i 
anfall och försvar för att definiera hur spelaren på plan ska bete sig. I och med att hårdvaran 
i datorer och spelkonsoller ständigt blir bättre och bättre, så har man med tiden kunnat lägga 
mer kraft på den artificiella intelligensen i spelen. Tekniker som funnits länge i den 
akademiska forskningen kring artificiell intelligens börjar nå spelen, där maskininlärning är 
en av grenarna. En av de största utvecklarna inom sportspel, EA Sports, har börjat använda 
sig av maskininlärning i sina spel med lyckat resultat. Paul Tozour (2003) säger att den 
artificiella intelligensen har blivit en av de kritiska faktorerna för ett spels succé.   

2.1 Artificiell Intelligens 
Kurzweil (1990) definierar artificiell intelligens som ”konsten att skapa maskiner som utför 
funktioner som kräver intelligens när det utförs av en människa”. För att förstå den 
definitionen krävs det en definition av ordet intelligens. Nationalencyklopedin (2013) ger 
förslag på definitioner såsom abstrakt tänkande, relationstänkande, lärande, anpassning till 
nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenheter. Millington (2006) menar på att AI 
är en domän där man ska lösa egenskaper som datorer inte är bra på men som vi människor 
och djur finner triviala. Egenskaper som Millington (2006) nämner är att kunna känna igen 
ansikten, tala sitt egna språk, avgöra vad man ska göra härnäst och vara kreativa. Det finns 
med andra ord en hel del definitioner som förklarar begreppet artificiell intelligens. Russel 
och Norvig (2003) delade in folks definitioner i fyra stycken kategorier: system som tänker 
likt människor, system som tänker rationellt, system som beter sig som människor och 
system som agerar rationellt. De nämner också att tänkandet och beteendet är två stycken 
huvuddimensioner för artificiell intelligens.  

Man brukar dela in artificiell intelligens i två stycken områden, akademisk AI och spel-AI. 
Akademisk AI är den gren som funnits sedan 1950-talet när Alan Turing (1950) ställde sig 
frågan om maskiner kan tänka. Begreppet artificiell intelligens myntades av John McCarthy 
(1956) under en konferens i Dartmouth College där 10 forskare hade samlats och forskning 
av artificiell intelligens blev ett eget område. Den akademiska AI:n kan delas in i två läger, 
stark AI och svag AI (Buckland, 2005). Den starka AI:n är intresserad av hur människan 
fungerar och använder artificiell intelligens för att försöka förstå sig på den mänskliga 
hjärnan. Svag AI försöker lösa riktiga problem med hjälp av artificiell intelligens. Artificiell 
intelligens används inom ett antal olika områden såsom ekonomi, robotik, psykologi och 
medicin.  
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Artificiell intelligens i spel syftar på beteendet på de icke-kontrollbara karaktärerna. Det 
innebär inte bara karaktärer som anses som fiender och ska försöka vinna över dig, utan 
även vänliga karaktärer i en stad exempelvis har någon form av artificiell intelligens. När 
man pratar om artificiell intelligens så kan folk syfta på olika saker vad det innebär (Schwab, 
2009). Spel-AI kan delas upp i olika kategorier, några exempel på detta är: 

» Beteendet hos de icke-kontrollbara karaktärerna och de beslut som måste fattas. 
» Vilka animationer som ska användas vid olika situationer. 
» Styrbeteende – Hur karaktärer tar sig fram i en miljö. 
» Vägfinning – Hur karaktären hittar en väg att gå. 

 

Den artificiella intelligensen som finns i spel skiljer sig ifrån akademisk AI på framförallt två 
stycken punkter. Medan en akademisk AI försöker hitta en bra lösning så måste en 
spelutvecklare försöka hitta en lösning som gör spelet underhållande att spela.  AI:n inom 
spel ska inte alltid vinna utan även kunna förlora, men samtidigt ge en utmaning för 
spelaren. Spelaren kommer bli frustrerad och förtvivlad om AI:n alltid vinner. För att en AI 
ska vara underhållande måste AI:n ge en bra match men förlora mer än den vinner 
(Buckland, 2005).  

Den andra punkten som skiljer och enligt Paul Tozour (2003) har stoppat utveckling av spel-
AI är hårdvarubegränsningar. I spel så är det många aspekter som ska dela på den hårdvara 
som finns. Grafik ska renderas, ljud ska spelas upp, input ifrån spelaren och 
nätverkslösningar är en del aspekter som gör att det inte finns mycket prestanda kvar att 
leka med när man kommer till den artificiella intelligensen.  

2.1.1 AI inom sport-genren  
Då det här arbetet ska använda sig av en fotbollssimulering, så kan det vara värt att nämna 
de problem som en sportsimulering behöver tackla när det kommer till artificiell intelligens. 
Dagens spelare vill att datormotståndet ska spela likt de gör i det riktiga livet (Schwab, 
2009). Spelare som spelar sportspel har stor kunskap om sportens regler. De känner till om 
spelarnas egenskaper och beteende och hur lagen brukar spela, vilket gör det till en stor 
utmaning att få en realistisk simulering av sporten.  

Lagsporter delas upp i två stycken skikt, lagstrategi och individuell strategi. En spelare måste 
ta i akt vad som är bra för laget i sina egna beslut för en viss situation (Millington, 2006). För 
de individuella idrotterna slipper man tänka på lagstrategi utan fokusera endast på hur den 
enskilda idrottaren ska bete sig. Brian Schwab (2009) nämner en del uppgifter som kräver 
intelligens när man skapar en sportsimulering. De uppgifter han nämner är följande: 

» Tränar- och lagstrategi – Den högsta nivån av strategi i hur laget ska spela. 
» Spelarstrategi – Hur den individuella spelaren ska tänka och bete sig. 
» Vägfinning och styrbeteende – Hur spelaren hittar positioner på planen i en miljö 

som mycket rörelser sker. 
» Kameran – Svårigheten ligger i att balansera över ge en känsla där man är nära 

händelserna och en TV-vy för att få en överblick över hela planen.  
» Övriga karaktärer – Karaktärer såsom cheerleaders, tränare och maskotar som kan 

höja stämningen och realismen i spelet. 
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Schwab (2009) fortsätter och nämner att något som sportspel måste förbättras på är att 
använda tekniker inom maskininlärning. Då sportspel använder sig av mycket taktik och 
strategi finns det mönster att hitta hos spelare. Genom att känna igen mönster kommer man 
kunna utmana spelaren mer genom att kunna kontra deras taktiker/strategier.  

2.2 Maskininlärning 
Arthur Samuel (1959) definierar maskininlärning som ”ett ämnesområde som ger datorer 
förmågan att lära sig utan att uttryckligen vara programmerade”. För att lösa problem så 
krävs det någon form av algoritm, som talar om för datorn hur den ska lösa ett visst problem. 
Vissa problem är dock inte helt självklara hur de skall lösas på förhand och det är där 
maskininlärning kommer in i bilden. Maskininlärning vet inte hur någonting ska lösas på 
förhand utan lär sig beroende på data, erfarenheter och/eller miljön hur problemet ska lösas.  

Etham Alpaydin (2010) menar att maskininlärningens nisch är att även om man inte kan 
identifiera hela processen, så kan man fortfarande se skillnader och mönster i processen. 
Dessa skillnader och mönster kan hjälpa oss att göra förutsägelser om vad som ska hända 
inom en snar framtid. Russel och Norvig (2003) säger att maskininlärning är ett sätt för en 
agent att förbättra sina förmågor för framtiden genom att agenten observerar sina 
interaktioner med världen och sina beslut. Maskininlärning brukar urskiljas genom tre 
stycken fall: övervakad inlärning, oövervakad inlärning och förstärkningsinlärning (Russel & 
Norvig, 2003). 

Övervakad inlärning innebär att lära sig kartlägga en mängd inputvariabler och en 
outputvariabel och använda den kartläggningen för att förutspå outputen för osedd data 
(Cunningham, Cord & Delany, 2008). I ett typiskt scenario så är en träningsmängd given och 
målet är att ge en beskrivning som kan hjälpa för att förutspå osedda exempel (Maimon & 
Rokach, 2005). Man kan tänka sig det hela att man har en lärare som ger dig massa exempel 
på hur något ska lösas. Sedan på provet ska eleven kunna använda de exempel för att lösa 
liknande problem.  

I oövervakad inlärning så ska maskinen lära sig att känna igen mönster i inputen när ingen 
specifik output finns att tillgå (Russel & Norvig, 2003). Maskinen vet alltså inte vad som är 
en korrekt lösning utan mönster i den input som finns. Det sista fallet, 
förstärkningsinlärning, beskrivs i nästa kapitel.  

Inom spelbranschen har maskininlärning inte använts alltför flitigt utav spelutvecklare som 
hellre håller sig fast till regelbestämda system. Tozour (2003) nämner ett antal orsaker 
varför maskininlärning kan vara problematiskt inom just spelgenren.  

» AI:n kan lära sig fel saker. I fall AI:n ska lära sig ifrån en mänsklig spelare, så kan en 
dålig spelare lära AI:n fel saker. 

» Maskininlärningstekniker kan vara svåra att finjustera för att få önskat resultat.  
» En del tekniker är svåra att testa och modifiera. 
» En del spelgenrer är inte alls lämpliga för maskininlärning. I en del spel så dör 

fiender innan de ens hinner lära sig något.  

Manslow (2002) menar att införandet av maskininlärning i spel kommer ge en AI som kan 
anpassa sig, vilket kommer ändra sättet vi spelar på genom att tvinga spelaren att 
kontinuerligt hitta nya strategier. Rijswijck (2003) säger att när en AI i spel förlorar så ska 
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inte en AI som lär sig se till att den aldrig förlorar igen, utan att den aldrig förlora på samma 
sätt igen.  

2.3 Förstärkningsinlärning 
Förstärkningsinlärning (eng. Reinforcement learning) är ett koncept som grundats av 
Christopher John Watkins (1989). I hans avhandling menade han att förmågan att lära sig 
hur man ska bete sig genom belöningar är ett tecken på intelligens. Han jämför med hur djur 
brukar tränas upp. Att träna en hund genom att ge den belöning när den gör något bra och 
en bestraffning när den gör något dumt är något som är accepterat. Watkins (1989) 
inspirerades av ett experiment som heter Skinners box. Skinners box är ett experiment för 
att studera djurs beteende vid olika händelser. Djuret i den här lådan signalerades med olika 
impulser, såsom att ett ljud spelades upp eller att en lampa lös upp. Djuret skulle då agera på 
de impulserna, till exempel trycka på en knapp. Ifall djuret agerade rätt så fick djuret en 
positiv förstärkare (t.ex. mat) och om den agerade fel en negativ förstärkare (t.ex. en 
elchock).  

Alpaydin (2010) förklarar förstärkningsinlärning på ett bra sätt: 

I förstärkningsinlärning så är eleven en beslutsfattande agent som utför 
handlingar i en miljö och får belöningar (eller bestraffningar) för sina 
handlingar när den försöker lösa ett problem. Efter ett antal trial-and-error-
försök, så lär sig agenten den bästa lösningen, vilket är den sekvens med 
handlingar som ger mest belöning.  

Etham Alpaydin, 2010 

Förstärkningsinlärning skiljer sig ifrån övervakad inlärning då interaktiva problem ofta inte 
har exempel på korrekt beteende för alla situationer. I en outforskad miljö så måste agenten 
lära sig ifrån sina tidigare erfarenheter (Sutton & Barto, 2005). Sutton och Barto (2005) 
säger att en av de största utmaningarna med förstärkningsinlärning är avvägningen mellan 
utforskning och utnyttjande. De menar att en agent måste dra nytta av att det den vet för att 
få belöning, men också fortsätta utforska för att göra bättre handlingar i framtiden.  

För att lösa problem med förstärkningsinlärning så använde Watkins (1989) sig utav Markov 
decision process (MDP). En MDP består utav fyra stycken delar, en tillståndsmängd S, en 
funktion A (de handlingar som är möjliga att göra för varje tillstånd), en övergångsfunktion 
T och en belöningsfunktion R. För att undvika komplikationer så använde Watkins sig av 
begränsningar i tillståndsmängden och handlingsmängden och ett tidssteg där varje tillstånd 
observerades.  

En begränsad Markov decision process fungerar så här enligt Watkins (1989): en 
slumpvariabel betecknar tillståndet vid tidpunkten t är Xt, och det nuvarande tillståndet vid 
tidpunkten t är xt. Tillståndet vid tidpunkten t+1 beror på tillståndet vid tidpunkten t och 
handlingen at vid tidpunkten t. Övergångsfunktionen T beskriver beroendet på följande sätt 
att T(xt, at) = Xt+1. Då det endast finns ett begränsat antal tillstånd så definierar Watkins en 
funktion Pxy(a), vilket innebär sannolikheten för att tillståndet x ska övergå till tillståndet y 
genom att utföra handlingen a. Det hela uttrycks följande: Pxy(a) = Pr(T(x, a) = y). Slutligen 
så beräknas en belöning ut för varje tidssteg. Belöningen beräknas för varje tidpunkt enligt 
Rt = R(xt, at).  
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2.3.1 Q-learning  
En av de tekniker som finns att tillgå när det kommer till förstärkningsinlärning är Q-
learning. Watkins (1989) beskriver Q-learning som en form av förstärkningsinlärning som 
inte kräver någon modell. Q-learning ger agenten förmågan att lära sig att bete sig optimalt 
genom att uppleva konsekvenserna av sina handlingar. Beviset för Q-learning kom utav 
Christopher John Watkins och Peter Dayan (1992). Där de beskriver att Q-learning fungerar 
på följande sätt: en agent prövar en handling i ett visst tillstånd, och utvärderar de 
konsekvenser i termer av belöningar och bestraffningar den kan få och uppskattar det värde 
av det tillstånd den ska gå till. Genom att försöka alla handlingar i alla tillstånd repetitivt så 
kommer agenten lära sig vad som är bäst att göra. Q-learning har en väldigt viktigt egenskap 
och det är en Q-funktion inte behöver en modell för varken inlärning eller val av handling 
(Russel & Norvig, 2003).   

I Q-learning så består agentens erfarenheter av en sekvens av steg eller episoder. Den 
algoritm (formel 1) som Watkins och Bayan (1992) tog fram (för ett tidssteg t) är följande: 

Formel 1 Ekvation för att beräkna q-värde. 

(1) 𝑄(𝑠𝑡,𝑎𝑡) = �(1 − 𝛼) 𝑄(𝑠𝑡,𝑎𝑡) + 𝛼(𝑟𝑡 + 𝛾max�𝑄(𝑠𝑡+1,𝑎𝑡+1)� 𝑜𝑚 𝑠 = 𝑠𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑎 = 𝑎𝑡
𝑄𝑡−1(𝑠𝑡,𝑎𝑡)

  

» Där 𝑠𝑡 är nuvarande tillståndet man befinner sig i. 
» 𝑎𝑡 är den handling som utförs i tillståndet 𝑠𝑡. 
» 𝑟𝑡 är den belöning som man får genom handlingen 𝑎𝑡 vid tillståndet 𝑠𝑡. 
» 𝑠𝑡+1 är nästa tillstånd som ska kollas. 
» 𝛾  är en diskonteringsfaktor (0 < 𝛾 < 1) . Diskonteringsfaktorn kontrollerar hur 

mycket av Q-värdet för det nuvarande tillståndet handlingen beror på Q-värdet av det 
nästkommande tillståndet. 

» 𝛼 är inlärningstakten 0 ≤ 𝛼 < 1). 
» 𝑄(𝑠𝑡,𝑎𝑡) är det nuvarande Q-värdet för tillstånds-handlingsparet.  

Q-värdet är en blandning mellan nuvarande värde och ett nytt värde, som kombinerar 
förstärkaren av den handling och den kvalité tillståndet som handlingen ledde till 
(Millington, 2009). Det som återstår är ett sätt att välja vilken handling som ska utföras för 
ett visst tillstånd, och detta kallas för en policy (formel 2). En policy som används flitigt är en 
så kallad 𝜖𝜖-greedy, där agenten kan välja en handling slumpmässigt (Neri, Zatelli, dos Santos 
& Fabro, 2012). Det ser ut som följande: 

Formel 2 Policy för val av handling.  

(2) 𝑎𝑡 = �
𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚                𝑜𝑚 𝑞 ≤ 𝜖𝜖

max𝑄(𝑠𝑡 ,𝑎𝑡)     𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠  

Där q är ett slumpat tal mellan ett visst intervall och 𝜖𝜖 är en parameter inom det intervallet. 
Om en handling inte väljs slumpmässigt så väljs det Q-värde som är bäst. Q-värden och 
belöningsvärden brukar lagras i varsin tabell eller matris. Matrisen med Q-värden brukar 
vara satt till noll ifrån början och uppdateras med tiden beroende på vad för handlingar som 
sker. Pseudokod för en Q-learning algoritm kan då se ut på följande vis: 
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Initiera Q-matrisen, R-matrisen, diskoteringsfaktorn och inlärningstakten.  
Upprepa för varje episod: 
 Initiera tillståndet s 
 Upprepa för varje steg i episoden 
  Välj en handling (med t.ex. 𝜖𝜖-greedy algoritmen) 
  Utför handlingen och observera belöningen och tillståndet 
  Uppdatera Q-matrisen genom att beräkna Q(s, a) 
  Nuvarande tillstånd s = st+1 
 upprepa tills tillståndet avslutas 

 

2.4 Tillståndsmaskiner 
En (begränsad) tillståndsmaskin (eng. (finite) State Machines) är ett system som är 
uppbyggt av ett antal tillstånd som systemet kan vara i, beroende på vilket tillstånd man är i 
så kan man utföra olika handlingar. Mat Buckland (2003) förklarar det som en modell av en 
enhet med en begränsad mängd tillstånd. Beroende på en given tid eller input antingen gå 
ifrån ett tillstånd till ett annat, ge output eller att en händelse sker. Tillståndsmaskiner är 
den mest använda tekniken i spel-AI och erbjuder några fantastiska egenskaper (Rabbin, 
2002). Buckland (2003) listar upp ett par exempel på de egenskaper som gör 
tillståndsmaskiner så populära. 

» De är snabba och enkla att koda.  
» De är enkla att felsöka. Då en agents beteende delas upp i bitar är det lätt att skriva ut 

i vilket tillstånd agenten befinner sig i. 
» Tillståndsmaskiner har en liten overhead. Tillståndsmaskiner använder knappt 

någon värdefull processortid då de följer hårdkodade regler. 
» De är intuitiva. Då människan tänker inom banorna av olika tillstånd man kan 

befinna sig i, gör det naturligt att bryta ner ett spel i tillstånd. 
» De är flexibla. Det är enkelt att ändra, justera och lägga till tillstånd. 

Tillstånd är sammankopplade med varandra med transaktioner (Millington, 2009). Varje 
transaktion leder från ett tillstånd till ett annat. En transaktion sker när ett visst villkor har 
uppfyllts.  Det hela visas i följande exempel, där vi har en fotbollsspelare som har två 
tillstånd anfall och försvar. För att gå ifrån ett tillstånd till ett annat behövs villkor för när en 
transaktion ska ske. I det här exemplet är de villkoren kontroll över bollen och inte kontroll 
över bollen. Tillstånden anfall och försvar kan sedan ha lägre nivåer av tillstånd, exempelvis 
anfall kan ha tillstånden passa bollen, skjut mot mål och dribbla. Händelseförloppet brukar 
man rita upp i ett tillståndsdiagram likt figur 1 där blåa rutor är tillstånden, vita rutor 
villkoret för transaktion och pilarna de transaktioner man kan göra ifrån ett tillstånd.  
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Figur 1 Exempel på ett tillståndsdiagram. 

Brownlee (2002) nämner en del nackdelar som finns för tillståndsmaskiner: 

» Komplexiteten i systemen växer. I ett spel så kommer agenter ha flera tillstånd och 
det är väldigt lätt att systemet växer sig stort och det blir svårt att hålla reda på alla 
transaktioner. 

» För skarpa villkor leder till ett konstigt beteende. Om en agent ska fly när spelaren är 
inom 4 meter och stå stilla när spelarens avstånd är större än fyra meter. Om 
spelaren då står på 3.99 meter så kommer agenten fly tills den kommer till 4.01 
meter där den stannar. 

» En tillståndsmaskin tenderar att vara förutsägbar. I ett spel kan det vara en stor 
nackdel då man kan göra samma sak om och om igen för att vinna, vilket inte är 
roligt i längden. 

2.5 Relaterad forskning/tidigare forskning 
Det har gjorts en del artiklar och examensarbeten kring Q-learning inom spelsammanhang 
och i en fotbollsmiljö vilket är intressant. Den mesta forskning som gjorts är kring robotar, 
men går relativt enkelt att överföra till ett spelsammanhang.  

2.5.1 A proposal of Q-learning to control the attack of a 2D Robot Soccer 
Simulation 

Neri, Zatelli, dos Santos och Fabro (2012) ville se om de kunde kontrollera anfallsbeteendet 
hos ett fotbollslag med hjälp av Q-learning. För att göra det har de använts sig av samma 
simuleringsmiljö som används i den årliga tävlingen RoboCup. En tävling som går ut på att 
robotar ska spela fotboll mot varandra, och i tävlingen finns en deltävling för 2D 
simuleringar.  De användes sig utav en bas ifrån de som slutade tvåa i den tävlingen 2011, 
Helios Team (Japan), och använde sedan Q-learning enbart när spelarna hade kontroll över 
bollen och inom en viss area. Sedan testade de sitt lag mot tre stycken motståndare redan 
nämnda Helios Team, mästarna från 2011 White Eagle (Kina) och de brasilianska mästarna 

Anfall Försvar 

 

Passa 

Skjut 

Dribbla 

 

Kontroll 
över bollen 

Inte kontroll 
över bollen 

Medspelare 
fri 

Motspelare 
i närheten 
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ifrån 2009 PetSoccer. Q-matrisen som användes initierades först till bara nollor och efter 
varje match så sparade de den slutliga Q-matrisen. Den slutliga Q-matrisen ifrån förra 
matchen var utgångsmatrisen som användes för nästa match. På så sätt kunde matrisen 
fortsätta att utvecklas och förbättras för varje match som gick.  

Resultatet var att de spelade tio matcher mot varje motståndare och kollade sedan den totala 
ställningen efter alla tio matcher. Det visade sig att Neri m.fl (2012) vann totalt i alla tre 
matcher efter fulltid. Mot Helios Team där båda algoritmerna använde sig utav samma bas 
så vann Neri m.fl. lag fyra av de tio matcherna, resten slutade 0-0, och totalt vann med 6-0. 
De brasilianska mästarna som använde en Fuzzy-logic algoritm hade inte en chans och 
förlorade totalt med 61-1. De regerande mästarna bjöd på bättre motstånd där vann man tre 
matcher och förlorade två, och även vann totalt med 6-4. Neri m.fl. (2012) kom fram till 
slutsatsen: genom att använda en inlärningsteknik så visade agenterna förbättrat beteende 
och kunna anpassa sig för nya situationer, för att kunna maximera den globala insatsen att 
göra mål. 

2.5.2 Cooperative strategy based on adaptive Q-learning for robot soccer 
systems 

Hwang, Tan och Chen (2004) har gjort ett arbete om hur robotar i ett fotbollssystem kan lära 
sig en strategi för att samarbeta med hjälp av Q-learning. Strategin ska se till att robotarna 
samarbetar och kordinerar med varandra för att lära sig målet med offensiv och defensiv. I 
deras experiment så spelade de 100 stycken matcher mot en teknik som inte använde sig 
utav någon inlärning. De jämförde hur många mål de båda lagen gjorde och visade resultatet 
i en graf. I grafen så drog de sedan en trendlinje, som visar i vilken riktning/trend resultaten 
i en graf är på väg. Det visar sig att trendlinjen för det laget med Q-learning har en trendlinje 
som pekar uppåt, vilket innebär att de gör mer mål för varje match. Laget som inte använde 
som av inlärning hade en trendlinje som pekar neråt.  

De kunde också dela in grafen i tre stycken delar. Den första delen bestod av de första 21 
matcherna där laget med Q-learning vann två matcher fler än motståndarna. Under 
matcherna mellan 21 och 60 så har laget lärt sig mer och mer och vinster är nästan dubbelt 
så många än förlusterna. I de sista 40 matcherna har inlärningen blivit riktigt bra med inte 
bara många vinster utan också stora vinster med matcher där laget gjorde mer än 10 mål. I 
en tabell så visar de all resultat och där har de två parameterar: vinstgrad och förlustgrad. 
För de tre delarna så var vinstgraden 0.5, 0.575 och 0.62, alltså ju mer matcher ju bättre 
resultat. Förlustgraden pekar neråt med resultat som 0.4, 0.3 och sist 0.25.  
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3 Problemformulering  
I bakgrunden har det skrivits om diverse problem med tillståndsmaskiner och sportspel. 
Sportspel som använder sig utav tillståndsmaskiner tenderar att gå på samma sak om och 
om igen. Spelaren kan använda en viss strategi som utnyttjar agenternas oförmåga att ändra 
sitt beteende, och lyckas vinna matcher med 10 plusmål. Det är något som blir väldigt tydligt 
i just sportgenren då man spelar massa matcher om och om igen där motståndet inte spelar 
någon roll, då de går på samma strategi varje gång oavsett vilka man möter. Därför vore det 
intressant att kolla närmare på hur man kan använda en maskininlärningsteknik såsom Q-
learning för att motverka detta. Frågan jag ställer mig är ifall Q-learning kan spela en bättre 
fotboll än en tillståndsmaskin?  

3.1 Metoddiskussion 
För att kunna undersöka ifall Q-learning är bättre så kommer det krävas två saker, en 
implementation och en utvärdering. I det här kapitlet förs en diskussion om de val jag har 
gjort när det kommer till de två punkterna.  

3.1.1 Implementation 
En implementation behövs för att kunna testköra och kunna se några resultat. 
Implementationen kommer att vara en datorapplikation som är skriven i 
programmeringsspråket C++. Applikationen som skapas är en förenklad variant av fotboll, 
där mycket har skalats ner för att göra implementationen enklare att genomföra, men 
tillräcklig för att kunna använda implementationen för en utvärdering. De två lagen som 
spelar matcher kommer att använda sig av varsin AI-teknik, tillståndsmaskin och Q-
learning. 

Varför föll valet mellan att använda dessa två arkitekturer/tekniker? Om man kollar på sport 
i hur det fungerar så handlar allt om att ta rätt beslut, att kunna läsa av spelet, stoppa 
motståndaren och hitta svagheter hos motståndaren. Det finns en variation av 
maskininlärningstekniker såsom neurala nätverk, genetiska algoritmer, beslutsträd med 
mera. Q-learning tycker jag är den teknik som känns mest självklar i en sportsimulering. Då 
man i sport antingen bestraffas eller belönas direkt vid en viss handling, om man missar eller 
träffar mål till exempel. Det gäller då att hela tiden lära sig av sina misstag för att bli bättre, 
att man inte försöker dribbla av en spelare som tacklat ner dig varje gång till exempel. Precis 
på samma sätt fungerar Q-learning där man lär sig vilka handlingar som är bra och dåliga.  

Om man bryter ner sport, framförallt lagsporter, så kan man förstå att tillståndsmaskiner är 
ett typiskt val för en artificiell intelligens arkitektur för sportspel. En spelare har 
förutbestämda beteenden som opererar inom en infinit tillståndsmaskin (Snavely, 2002). En 
fotbollsspelare till exempel kan ha tillstånden anfall och försvar, ifall spelaren har bollen så 
kan den ha tillstånd så som ”ska jag passa bollen” eller ”dribbla försvaren”. Det blir enkelt att 
dela upp en sport i mindre delar och beroende på situationer så ska spelaren göra si eller så. 
Brian Schwab (2009) menar att spel där spelet avbryts och återupptas (t.ex. avspark efter ett 
mål) passar bra in i tillståndsbaserat system, och att idrotten själv kan delas in i distinkta 
spelflöden (avsparkar, frisparkar, mål m.m.). Nackdelen blir då att agenterna blir 
förutsägbara i sitt beteende.  
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Det finns ett par andra regelbaserade tekniker likt tillståndsmaskiner som hade kunnat gå 
att använda som motståndare till Q-learningen. Eftersom tillståndsmaskiner är en så pass 
välanvänd teknik och flera författare har nämnt just tillståndsmaskiner som arkitektur för 
sportspel, så känns det rätt självklart att testa just mot tillståndsmaskiner. Dessutom så 
använder sig Q-learningen sig utav tillstånd också vilket gör det enklare att implementera 
och mer rättvis bedömning gentemot teknikerna. Båda teknikerna kan använda sig utav 
samma tillstånd och samma handlingar, det blir ingen skillnad i hur en spelare med Q-
learning passar en boll gentemot en spelare som använder tillståndsmaskin. På detta vis blir 
det en mer rättvis bedömning eftersom det enda som skiljer är arkitekturernas unika 
egenskaper.  

3.1.2 Utvärdering 
För att utvärdera det här arbetet så kommer ett experiment att användas. I sport finns 
mycket statistik att kolla på ifrån matcher. När man diskuterar matcher brukar viss statistik 
ofta diskuteras som en indikation för hur matchen har spelats. För att kunna avgöra vilken 
arkitektur som är den bättre på att spela fotboll kommer ett antal variabler studeras. Dessa 
variabler är vanlig statistik som man kan plocka ut ifrån matcher ifrån olika lagsporter. 
Resultatet kommer att redovisas i grafer likt Hwang, Tan och Chen (2004) redovisade sitt 
arbete. Där de kollade trender i graferna för att kunna dra slutsatser om sitt arbete. 
Variablerna kommer vara rangordnade för att vissa är viktigare än andra, men för 
helhetsintrycket kommer alla variabler tas i åtanke.  

Valet att använda experiment känns bättre än övriga metoder. Eftersom det är två icke-
kontrollstyrda agenter som spelar mot varandra så blir det mer naturligt att plocka ut data 
att analysera. Man kunde ha använt sig utav försökspersoner och använda intervjuer, 
enkäter och dylikt som metod. Dessa skulle då kunna kolla på matcherna och rösta på vilket 
lag de tyckte var det bättre. Det känns dock väldigt tunt att bygga en slutsats på då olika 
personer kan ha olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt. Statistik kommer då ge 
både ett bättre djup och en större korrekthet att gå efter. Skulle man använda sig utav 
försökspersoner så skulle man behöva göra om implementationen. Man skulle kunna ha att 
försökspersonerna spelare mot de båda arkitekturerna. Då kan man ställa frågor om vilken 
arkitektur som var svårast eller roligast att spela mot. Det skulle dock kräva mer 
implementation och frågan är vilken arkitektur som medspelarna i laget ska använda sig 
utav, då man som spelare bara kan styra en spelare i taget. Det stämmer inte helt överrens 
med syftet heller, då syftet är bättre och inte svårighetsgrad/rolighet.   

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Implementation 
En simuleringsmiljö kommer att behövas för att undersökningen kommer kunna gå att 
genomföra. Simuleringsmiljön kommer vara en förenklad version utav sporten fotboll. För 
en fotbollsmatch så krävs det en spelplan, två mål i vardera änden av spelplanen, en boll och 
två lag med x antal spelare vardera. Ett lag består utav sex stycken utespelare.  

De förenklingar som har gjorts i den här simuleringsmiljön är att antalet utespelare är sex 
stycken istället för tio stycken. Det finns inte heller någon målvakt på planen. De behövs inte 
för att kunna utvärdera vilket lag som spelar bäst fotboll. De är inte nödvändiga för att ge ett 
resultat. Spelplanen kommer innehålla väggar likt inomhusfotboll med skillnaden att bollen 
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inte kan gå ut ur spel till inkast, utspark eller hörna utan studsar tillbaka in på planen igen. 
Enda gången som spelet avbryts är ifall bollen går in i mål. Någon domare finns inte heller 
vilket innebär att inga regler finns. 

De båda lagen kommer använda sig utav varsin AI-teknik för att spela fotboll. Spelarna i 
båda lagen kommer dock ha samma tillstånd och handlingar som de kan använda. Detta för 
att det inte ska vara några skillnader i egenskaperna hos spelarna utan att AI-teknikerna blir 
skillnaden. Varje utespelare kommer ha dessa tillstånd som de kan befinna sig i: 

» ControlOfTheBall – Spelaren har kontroll över bollen. 
 OpponentClose – Närmsta motståndare är nära spelaren med boll. 
 OpponentFar – Närmsta motståndare är långt ifrån spelaren med boll. 
 OpponentBetween – Närmsta motståndare är mellan nära och långt ifrån 

spelaren med boll. 
 InsidePenaltyBox – Spelaren med boll är innanför motståndarnas 

straffområde. 
» Offense – Laget har kontroll över bollen. 
» Defense – Motståndarna har kontroll över bollen. 

 OpponentCloseANDBallControlled – Närmsta motståndare är nära spelaren 
och har kontroll över bollen. 

 OpponentCloseANDBallNotControlled – Närmsta motståndare är nära 
spelaren, men har inte kontroll över bollen. 

 OpponentFar – Närmsta motståndare är långt ifrån spelaren. 
 ClosestToBall – Bollen är inte under kontroll och spelaren är närmst inom 

laget till bollen. 

Dessa handlingar kan utespelare utföra: 

» Pass – Spelaren passar bollen till en medspelare. 
» Shoot – Spelaren skjuter ett skott mot mål. 
» Dribble – Spelaren försöker dribbla sig förbi en motståndare. 
» RunForward – Spelaren avancerar framåt i banan med bollen. 
» Tackle – Spelaren försöker tackla bollen ifrån motståndaren. 
» Mark – Spelaren försöker markera en motståndare. 
» GoToBall – Spelaren springer efter bollen. 
» GoToPosition – Spelaren hittar en position på planen att gå till. 

3.2.2 Utvärdering 
För att kunna utvärdera arbetet så kommer en del aspekter behöva tillgodoses. Det kommer 
att krävas att man spelar en bra mängd av matcher för att få en vettig utvärdering. En match 
är inte tillräckligt för att avgöra vilken teknik som är bäst på att spela fotboll. Dessutom 
behöver Q-learning ett antal matcher för att lära sig att spela. Arbetet kommer därför 
utvärderas efter att ett minimum av 100 matcher har spelats mellan de båda lagen.  

För att avgöra vilken teknik som är bäst på att spela fotboll kan man kolla på en del statistik 
ifrån matcherna. Att endast kolla vilket lag som vinner flest matcher är inte tillräckligt, även 
om det är en bra måttstock att gå efter. I fotboll är det inte alltid det bästa laget som vinner 
en fotbollsmatch, därför kan man kolla på andra parametrar också. De parametrar som ska 
analyseras är rangordnade enligt följande: 
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1. Antal vinster och förluster. 
2. Antal insläppta mål – Hur många mål ett lag släpper in. 
3. Antal gjorda mål – Hur många mål ett lag gör. 
4. Målskillnad – Skillnaden mellan antal gjorda mål och antalet insläppta mål.  
5. Antal målchanser – Hur många gånger man kommer till en bra målchans. En bra 

målchans innebär att man är i närheten av motståndarens mål. 
6. Antal skott emot mål – Hur många skott man får emot sitt egna mål. 
7. Antal skott på mål – Hur många gånger man får iväg ett skott mot mål. 
8. Bollinnehav – Hur mycket lagen kontrollerar bollen under matchen, mäts i procent. 

Det är alltså viktigare att inte släppa in mål än att göra mål. Om laget håller nollan så 
kommer de aldrig kunna förlora matchen. Ett lag kan dock förlora en match även om de gör 
100 mål under en match, därför är det viktigare att hålla tätt bakåt. Rangordningen är till för 
att kunna ha ett sätt att avgöra ifall det blir ett jämt resultat mellan de två lagen, då behövs 
något som väger tyngre än det andra. Genom att kolla på alla dessa parametrar så får man en 
bättre överblick över vilket lag som spelar bäst fotboll. Det gör det också enklare att se ifall 
det lag med Q-learning som arkitektur lär sig med tiden att spela en bättre fotboll.  
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4 Implementation 

4.1 Spelplan 
För den här fotbollssimuleringen krävs en spelplan för att kunna se vad som händer i 
simuleringen. Spelplanen består utav en fotbollsplan (figur 2) som har en viktig skillnad mot 
en riktig fotbollsplan. Det är att runt om planen finns det väggar som gör att bollen studsar 
emot. Väggarna syns inte i simuleringen utan går längst med de vita linjerna runt planen. 
Utöver det så består planen utav de vanliga komponenterna man kan se ifrån en fotbollsplan, 
med linjer och två mål på varje sida. Planen är 870 pixlar bred och 420 pixlar hög. De båda 
målen är 10 pixlar breda och 82 pixlar höga och bakom varje mål finns en färgad rektangel 
för att indikera vilket mål som tillhör vilket lag. För att göra simuleringen så pass enkel som 
möjlig så finns det inga fotbollsregler. Vilket innebär att några avbrott i matcherna inte 
kommer att ske, det enda är vid mål när all spelare och boll sätts tillbaka för avspark. 
Simuleringen har de grundläggande aspekterna som behövs för att en fotbollsmatch ska 
kunna genomföras. De aspekterna är att det finns två lag, två mål och en boll. Bollen är den 
lila cirkeln längst ner i figur 2, den har en radie på fem pixlar.   

 

Figur 2 Bild över fotbollsplanen. 

De två lagen som kommer att spela är ett rött lag och ett blå lag. Varje lag kommer att bestå 
utav sex stycken utespelare. Utespelarna kommer att ha olika roller på planen, där varje roll 
innehåller två utespelare. Rollerna är försvarare, mittfältare och anfallare. Det som skiljer 
dessa åt är var de kommer att försöka positionera sig beroende på om laget är i anfall eller 
försvar. Utöver det finns det inga skillnader i rollerna. Spelarna består utav cirklar som är på 
åtta pixlar i radie (figur 3). Varje spelare har ett streck som indikerar vilket håll som spelaren 
springer åt.  

 

Figur 3 Bild på de båda lagens spelare. 
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Under varje match så kommer statistik ifrån matcherna att visas bredvid fotbollsplanen 
(figur 4). Statistiken som visas är det som valdes att stå som grund i undersökningen. Det 
man kan se är antalet gjorda mål, bollinnehav, antal skott och antal skott på mål. Ett 
matchur i sekunder visas också för att se hur mycket av matchen som har spelas. Varje 
match kommer att spelas i 7 minuter (420 sekunder). Valet av matchlängd är ett beslut som 
fattades efter ett par testmatcher hade spelas med olika matchlängder, där fem minuter var 
tillräckligt för att ge ett bra resultat. 

 

Figur 4 Statistik som visas under matcherna. 

4.2 Design 
Den här applikationen har byggts med programmeringsspråket C++. Idéer och inspirationen 
för hur man kan bygga upp system kommer ifrån Buckland(2004). Där han skapar en enkel 
fotbollsapplikation för att demonstrera tillståndsmaskiner.  För att hantera grafik har 
biblioteket Simple and Fast Media Library (SFML). I figur 5 visas de klasser som har använts 
i applikationen. 

 

Figur 5 Klassdiagram över applikationen. 
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FootballField håller reda på alla objekt i spelet, den fungerar som huvudloopen då det den 
gör är att uppdaterar och ritar ut objekten. Den håller också reda på all statistik som ska 
samlas in. Ball-klassen förklarar sig själv i stort sett, då den representerar den boll som 
används under matcherna. Bollen håller koll på vem som kontrollerar bollen ifall någon 
spelare gör det samt en funktion för att sparka iväg bollen mot en position. FootballGoal är 
de båda målen på planen. De består utav två stycken stolpar och håller också koll på om 
bollen gått över mållinjen samt hur många mål som har skett hos det målet. Wall klassen 
representerar de osynliga väggar som är runt om planen som boll och spelare kan studsa 
mot. En vägg består utav ett linjesegment med en startände och slutände samt en riktning 
den pekar mot. 

FootballTeam-klassen håller koll på alla spelare som är på planen och uppdaterar och ritar 
ut dessa. Klassen innehåller också en del funktionalitet för att jämföra med andra spelare 
såsom vem är närmst bollen i laget, vem i laget är bäst att passa och vilken motståndare är 
närmst. Footballer-klassen är en basklass för alla spelare och all funktionalitet för 
handlingar som en spelare kan utföra finns här. I subklassen OutfieldPlayer så uppdateras 
spelare med att gå in i ett tillstånd och röra sig på planen.  

De intressanta klasserna är State och Qlearning. Tillstånden ordnas med hjälp av 
designmönstret Tillståndsdesignsmönstret av Gamma, Helm, Johnson och Vlissides (1994). 
Där varje tillstånd är en instans av en klass. Varje tillstånd har fyra viktiga funktioner 
Enter(), Run(), RunQLearning() och Exit() som definieras i basklassen State och används i 
subklassen OutfieldPlayersStates. Varje tillstånd blir en egen klass med bara en instans av 
klassen. Run() funktionen kör tillståndsmaskinen för det röda laget och RunQLearning() 
körs för det blåa laget med Q-learning. I Qlearning-klassen så finns funktionaliteten för att 
uppdatera Q-matrisen och välja handlingar att utföra.  

 

 

4.3 Tillstånd 
Besluten av de tillstånd som ska användas är väldigt viktig i den här undersökningen. Båda 
algoritmerna som används använder sig utav tillstånd och för att göra en rättvis bedömning 
så måste tillstånden passa båda teknikerna. De första tillstånden jag hade tänkt att använda 
för utespelarna var följande: 

» ControlOfTheBall – Spelaren har kontroll över bollen. 
» FindPosition – Spelaren försöker hitta en bra position på banan. 
» AskForTheBall – Spelaren anser sig vara fri att passa till. 
» DefendGoal – Motståndaren har bollen, så spelaren måste hitta bra 

försvarspositioner. 
» RunAfterBall – Ingen på planen har kontroll över bollen, så spelaren bör springa 

efter bollen. 

Alla dessa tillstånd fungerade dock inte för Q-learning för dess belöning och 
bestraffningsmatris. Tillstånden AskForTheBall och ControlOfTheBall byttes ut då det var 
svårt att belöna eller bestraffa spelaren i dessa tillstånd och handlingarna som man kunde 
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göra var inte tillräckligt många för att fungera. Tre nya tillstånd lades till istället med 
inspiration ifrån Neri m.fl. (2012), de är följande: 

» OpponentClose – Spelaren har tagit emot bollen och en motspelare är i närheten av 
spelaren. 

» OpponentFar – Spelaren har tagit emot bollen och en motspelare är inte i närheten 
av spelaren. 

» ShootingRange – Spelaren har bollen och står i målområdet. 

Dessa sex tillstånd byggde jag på tills jag var i slutskedet av implementationen och skulle 
lägga till Q-learningsalgoritmen. Där jag halverade tillstånden till tre stycken då jag trodde 
att det räckte med tre tillstånd för den här applikationen. De tre tillstånd som togs bort var 
RunAfterBall, OpponentFar och ShootingRange. Anledningen till detta var att RunAfterBall 
hade enbart en handling att utföra och det passar bättre att ha det som en handling än ett 
helt tillstånd. OpponentFar och ShootingRange togs bort då de kändes överflödiga och allt 
som gjorde i de tillstånden kunde lika väl göras i OpponentClose. Detta gjorde att alla tre 
tillstånden som blev kvar fick all mer handlingar att kunna utföra. Med mera handlingar blir 
det mer intressant att se vad för handling de väljer. De tre tillstånd som implementationen 
använde sig utav döptes till följande: 

» ControlOfBall – Spelaren har kontroll över bollen. 
» Offense – Laget har bollen så spelaren ska anfalla. 
» Defense – Laget har inte bollen så spelaren ska försvara. 

I ett pilottest så märktes det att tre tillstånd var för lite tillstånd för Q-learningsalgoritmen. 
Var på planen man befann sig eller var motståndarna befann sig spelade inget roll i de beslut 
som fattades. Tillstånden behövde återigen arbetas igenom ännu en gång för att besluten på 
planen skulle ha mer kunskap om spelplanen och motståndarna. Tillstånden ControlOfBall, 
Offense och Defense användes fortfarande men som ett övre skikt med mindre tillstånd 
under sig. ControOfBall delades upp i tillstånden OpponentClose, OpponentBetween, 
OpponentFar och InsidePenaltyBox. Defense delades upp i tillstånden 
OpponentCloseANDBallControlled, OpponentCloseANDBallNotControlled, OpponentFar 
och ClosestToBall. Med Offense beslöt jag mig för att ta bort Q-learningen och använda 
samma beteende för båda lagen. Anledningen till detta är att det fanns för få handlingar att 
göra något utav det värt att utvärdera. Valet av att ha just åtta tillstånd är på grund av att det 
finns åtta handlingar. Det blev då självklart att tillståndsmaskinen kan utföra en handling 
per tillstånd. På så sätt se mer skillnad i val av beslut som görs hos Q-learningen. De åtta 
tillstånd som har använts i implementationen för Q-learning är följande: 

» ControlOfBall: 
 OpponentClose – Närmsta motståndaren är i närheten av spelaren med 

bollen. 
 OpponentFar – Närmsta motståndare är långt ifrån spelaren med bollen. 
 OpponentBetween – Närmsta motståndare är mittemellan nära och långt 

ifrån. 
 InsidePenaltyBox – Spelaren med bollen är inne i motståndarens 

straffområde. 
» Defense: 
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 OpponentCloseANDBallControlled – Närmsta motståndare är nära spelaren 
och har kontroll över bollen. 

 OpponentCloseANDBallNotControlled – Närmsta motståndare är nära 
spelaren, men har inte kontroll över bollen. 

 OpponentFar – Närmsta motståndare är inte i närheten. 
 ClosestToBall – Bollen är inte kontrollerad och spelaren är närmst bollen 

inom laget. 

Dessa åtta tillstånd är de jag har använt mig utav i simuleringen och de används utav båda 
AI-algoritmerna. När man pratar om tillstånd så är transaktionerna mellan tillstånd väldigt 
viktiga för att kunna koppla ihop allt. Detta brukar visualiseras med ett tillståndsdiagram, 
men för att göra det mindre rörig tänkte jag ta upp varje tillstånd var för sig och visa 
transaktioner in och ut, samt de handlingar som kan göras i tillståndet.  

4.3.1 OpponentClose 
I det här tillståndet (figur 6) så har spelaren kontroll över bollen och kollar avståndet till 
närmsta motståndare. Är avståndet till den motspelaren mindre än ett visst värde så anses 
motståndare vara nära spelaren med bollen. För tillståndmaskinen betyder detta att man ska 
försöka dribbla den motståndaren för att inte bli av med bollen. När det gäller 
tillståndsmaskinen ska det bli intressant att se om dribbla är det bästa valet. Dessutom när 
man är i försvar och en motståndare är i detta tillstånd om det bästa är att tackla. 

 

Figur 6 Tillståndsdiagram för OpponentClose inom ControlOfBall. 

4.3.2 OpponentFar 
Spelaren hamnar i det här tillståndet (figur 7) när man har bollen och närmsta motståndare 
är större än x pixlar. Tanken är att motståndaren är så pass långt ifrån att man kan säkert 
förflytta sig framåt i planen med bollen utan att bli av med den. Tillståndsmaskinen kommer 
att göra det när den hamnar i det här tillståndet. Intressant ska bli att se om Q-learningen 
väljer att jaga den spelaren eller försöker positionera sig istället.  

OpponentClose 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
ska försöka dribbla sin 
motståndare. 

Offense 

Defense 

Motståndarna har 
bollen. 

Laget har bollen 
Avståndet till 
närmsta 
motståndare är 
mindre än x pixlar. 
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Figur 7 Tillståndsdiagram för OpponentFar inom ControlOfBall. 

4.3.3 OpponentBetween 
Det sista tillståndet (figur 8) som beror på avståndet till närmsta motståndare är 
OpponentBetween. Spelaren med bollen är i ett mellanläge där det är osäkert att röra sig 
framåt och onödigt att försöka dribbla. Tillståndmaskinen kommer därför i det här 
tillståndet att passa till en medspelare. Inom Q-learningen är detta tillstånd intressant om 
passa är det bästa eller om det bättre att röra sig framåt eller dribbla. 

 

Figur 8 Tillståndsdiagram för OpponentBetween inom ControlOfBall. 

4.3.4 InsidePenaltyBox 
Det sista tillståndet (figur 9) inom ControlOfBall är InsidePenaltyBox. Det här tillståndet 
hamnar man om man har lyckats ta sig in i motståndarens straffområde med bollen. Då man 
är så nära mål så kommer tillståndsmaskinen att skjuta mot mål. Att skjuta in bollen är inte 
enda sättet att göra mål och det som är intressant att se är om Q-learningen kommer skjuta i 
detta tillstånd eller gå in med bollen i mål.  

OpponentFar 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer röra sig framåt i 
banan med bollen. 

Offense 

Defense 

Motståndarna har 
bollen. 

Laget har bollen 
Avståndet till 
närmsta 
motståndare är 
större än z pixlar. 

OpponentBetween 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer passa bollen till en 
medspelare. 

Offense 

Defense 

Motståndarna har 
bollen. 

Laget har bollen 
Avståndet till 
närmsta 
motståndare är 
mellan x och z 
pixlar. 
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Figur 9 Tillståndsdiagram för InsidePenaltyBox inom ControlOfBall. 

4.3.5 OpponentCloseANDBallControlled 
Det första tillståndet (figur 10) inom Defense är OpponentCloseANDBallControlled. Det 
innebär att närmsta motståndare avstånd är mindre än x pixlar och att närmsta motståndare 
har kontroll över bollen. Då närmsta spelare har kontroll över bollen så kommer 
tillståndsmaskinen att gå efter bollen och antingen tackla om motståndaren försöker dribbla 
eller bara ta bollen ifall den inte dribblar. 

 

Figur 10 Tillståndsdiagram för OpponentCloseANDBallControlled inom 
Defense. 

4.3.6 OpponentCloseANDBallNotControlled 
Det här tillståndet (figur 11) är likt föregående tillstånd. Den använder samma avstånd fast 
skillnaden ligger i att närmsta motståndare inte har kontroll över bollen. Då motståndaren 
inte har kontroll över bollen så kommer tillståndsmaskinen att markera sin motståndare. 
För Q-learning blir det intressant att se om att markera är det bästa eller är det bättre att 
positionera sig istället. 

InsidePenaltyBox 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer att skjuta bollen. Offense 

Defense 

Motståndarna har 
bollen. 

Laget har bollen 

Spelaren är inom 
motståndarens 
straffområde. 

OpponentCloseANDBallControlled 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer att försöka tackla om 
motståndaren försöker dribbla 
annars tar den bara bollen. 

Offense 

ControlOfBall 

Spelaren får kontroll 
över bollen. 

Laget har bollen Avståndet till 
närmsta motståndare 
är mindre än x pixlar 
OCH närmsta 
motståndare har  
bollen. 
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Figur 11 Tillståndsdiagram för OpponentCloseANDBallNotControlled för 
Defense. 

4.3.7 OpponentFar 
Det här tillståndet (figur 12) kollar enbart avståndet till närmsta motståndare och är detta 
större än x pixlar så hamnar spelaren i det här tillståndet. Det här tillståndet innebär att 
motståndaren inte är något hot för tillfället med eller utan boll. På grund av det så kommer 
tillståndsmaskinen att försöka hitta positioner på planen.  För Q-learningens del så blir det 
intressant att se om det inte är bättre att jaga efter spelaren och markera eller att jaga efter 
spelaren med bollen. 

 

Figur 12 Tillståndsdiagram för OpponentFar inom Defense. 

4.3.8 ClosestToBall 
Det sista tillståndet (figur 13) bryr sig om bollen snarare än moståndare. Om bollen inte är 
under kontroll och spelaren är närmst inom laget till bollen så hamnar man i detta tillstånd. 
Spelaren kommer då att springa efter bollen för att försöka få tag i den. Det intressant för Q-
learningen blir att se om det är nödvändigt att springa efter bollen eller om det är bättre att 
hitta positioner eller markera motståndare.  

OpponentCloseANDBallNotControlled 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer att markera sin 
motståndare. Offense 

ControlOfBall 

Spelaren får kontroll 
över bollen. 

Laget har bollen Avståndet till 
närmsta motståndare 
är mindre än x pixlar 
OCH närmsta 
motståndare har  
inte bollen. 

OpponentFar 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer att försöksa hitta 
positioner på planen. Offense 

ControlOfBall 

Spelaren får kontroll 
över bollen. 

Laget har bollen 

Avståndet till 
närmsta motståndare 
är större än x pixlar  
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Figur 13 Tillståndsdiagram för ClosestToBall inom Defense. 

 

4.3.9 Offense 
Det här tillståndet (figur 14) är speciellt då både Q-learningen och tillståndsmaskinen gör 
samma sak. Q-learningen kommer inte att användas i det här tillståndet på grund av bristen 
av handlingar. Det som kommer att ske i det här tillståndet är två saker. Det första är om 
bollen inte är under kontroll och spelaren är närmst bollen inom laget, spring då efter bollen. 
Om inte det är fallet så kommer spelaren att försöka hitta positioner på planen.  

 

Figur 14 Tillståndsdiagram för tillståndet Offense. 

4.4 Handlingar 
Den andra delen som är viktig i en Q-learning algoritm är valet av handlingar som kan 
utföras i den miljö man befinner sig i. Valet av vilka handlingar som kan utföras är en viktig 
del. I en tillståndsmaskin är det villkor som avgör vilka handlingar som kommer att utföras. 
I Q-learning så bestäms vilken handling som ska utföras genom tidigare erfarenheter och 
den belöning som man kan få. För att göra undersökningen rättvis så kommer utförande av 
varje handling att vara densamma för de båda teknikerna som används. Det gör att fokus 
hamnar på beslutsfattningen för vilken handling som ska väljas. När jag började ta fram 
vilka handlingar som fotbollsspelarna skulle kunna göra var min första tanke dessa sex 
handlingar: 

ClosestToBall 

- Spelaren med tillståndsmaskin 
kommer att springa efter 
bollen. Offense 

ControlOfBall 

Spelaren får kontroll 
över bollen. 

Laget har bollen 

Är bollen inte under 
kontroll och spelaren 
är närmst inom laget 
till bollen..  

Offense 

- Om spelaren är närmst bollen: 
Spring efter bollen. 

- Annars: Hitta position. 
Defense 

ControlOfBall 

Spelaren har bollen 

Laget har inte bollen 

Laget har  bollen. 
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» Pass – Spelaren passar bollen till en medspelare. 
» Shoot – Spelaren skjuter ett skott mot mål. 
» Dribble – Spelaren försöker dribbla sig förbi en motståndare. 
» MoveWithBall – Spelaren avancerar framåt i banan med bollen. 
» Tackle – Spelaren försöker tackla bollen ifrån motståndaren. 
» RecieveBall – Ta emot ett pass ifrån en medspelare eller plocka upp en boll. 

Av dessa sex stycken så togs RecieveBall bort eftersom den kändes fel att ha som en handling 
att kunna belöna. Att ta emot bollen är något som alla ska kunna göra i alla tillstånd. Istället 
för att ha det som en handling spelar den stor roll i vilken belöning de andra handlingarna 
kommer att få beroende vilket lag som tar bollen. På grund av det var det svårt att ha den 
som en handling för sig själv. Ett annat problem var att det var för få försvarshandlingar. Det 
fanns bara att kunna tackla. Min andra iteration över valet av handlingar blev därför 
följande: 

» Pass – Spelaren passar bollen till en medspelare. 
» Shoot – Spelaren skjuter ett skott mot mål. 
» Dribble – Spelaren försöker dribbla sig förbi en motståndare. 
» MoveWithBall – Spelaren avancerar framåt i banan med bollen. 
» Tackle – Spelaren försöker tackla bollen ifrån motståndaren. 
» Mark – Markera en motspelare. 
» Block – Blockera ett pass/skott. 

Dessa sju handlingar blev i slutet åtta stycken handlingar efter att antalet tillstånd blev 
slutgiltiga. Ändringar som gjordes var att lägga till handlingarna GoToPosition och 
GoToBall. GoToPosition behövdes för försvarsspelet, då det är en viktig del för 
försvarsspelet. GoToBall behövdes för att spelarna ska springa efter bollen. Handlingen 
Block togs bort på grund av att det inte behövdes och tiden för att implementera det fanns 
inte. Istället så kommer alla spelare kunna ta emot all pass och skott. Det gör också att det 
finns fyra handlingar var för tillstånden ControlOfBall och Defense. De slutliga handlingarna 
som användes är följande: 

» Pass – Spelaren passar bollen till en medspelare. 
» Shoot – Spelaren skjuter ett skott mot mål. 
» Dribble – Spelaren försöker dribbla sig förbi en motståndare. 
» RunForward – Spelaren avancerar framåt i banan med bollen. 
» Tackle – Spelaren försöker tackla bollen ifrån motståndaren. 
» Mark – Markera en motspelare. 
» GoToBall – Spring efter bollen. 
» GoToPosition – Spelaren försöker hitta en bra position på planen.  

Varje handling beskrivs mer i detalj med pseudokod, för att visa hur de fungerar. 

4.4.1 Pass 
Den här handlingen förklarar sig själv och går ut på att passa en medspelare.  Den stora 
arbetshästen i den här handlingen är att hitta den bästa spelaren i laget att passa. För att 
göra detta så beräknas ett passningspoäng som avgör hur bra det är att passa en spelare, den 
med högst poäng är den bästa spelaren att passa till. Det finns fyra delar som avgör hur 
mycket poäng en medspelare får. Avståndet mellan spelarna (ju kortare desto bättre), om 
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spelaren man ska passa är nära målet, om en spelare har ropat efter ett pass och sist ifall en 
motståndare har möjligheten att sno bollen. Det hela visas i pseudokoden nedanför. 

1. function passBall()   
2. {   
3.    kickBall(findBestPassingOption())   
4. }   
5.    
6. function findBestPassingOption() 
7. {   
8.    for each teamMate   
9.    {   
10.       int length = vector.length(passer.position - teamMate.position)   
11.       passingScore += length;   
12.       if(teamMate is infront of passer)   
13.            passingScore += 100;   
14.       if(teamMate have requested a pass)   
15.            passingScore += 200;   
16.    
17.       for each opponentPlayer   
18.       {   
19.            if(opponentPlayer is between passer and teamMate)   
20.               passingScore -= 200;   
21.       }   
22.    }   
23.    for each teamMate  
24.    {  
25.       check who have the highest score   
26.    } 
27.    
28. return player with highest scores position;  

4.4.2 Shoot 
När det gäller att skjuta bollen mot mål är det slumpen som avgör. För att hitta i vilken 
riktning bollen ska sparkas slumpas en y-position mellan kanten av motståndarnas 
målområden. På så sätt är det större chans att skjuta utanför än i mål. I pseudokod blir det 
följande. 

1. function shootBall()   
2. {   
3.    randomzie a y-position   
4.    kick ball towards leftPos.x and randomized position.y   
5. }  

4.4.3  Dribble 
När man väljer att försöka dribbla så kommer en dribbling sker en viss tid. Det som sker är 
att ett boolskt värde sätts till sant och en timer startar för hur länge man ska kunna dribbla. 
Det boolska värdet kollas av när en motståndare försöker ta bollen. Ifall man då dribblar så 
måste motståndaren försöka tackla. Om motståndaren inte väljer att tackla eller missar en 
tackling så springer man förbi motståndaren. 

1. function dribble()   
2. {   
3.    if(dribbling EQUALS true)   
4.       return;   
5.    bool dribbling = true;   
6. }   
7.    
8. //Timer   
9. if(dribbling EQUALS true)   
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10. {   
11.    start timer   
12.    when timer extends time   
13.       dribbling = false;   

4.4.4 RunForward 
Den enklaste handlingen rent kodmässigt är RunForward handlingen. Om man väljer att 
röra sig framåt så tar man riktning mot mitten av motståndarens mål och rör sig tills 
antingen man förlorar bollen eller byter handling. 

1. function moveForward()   
2. {   
3.    rotate towards opponents goal   
4.    add force towards the goal   
5. }  

4.4.5 Tackle 
När det kommer till att försöka tackla en motståndare har man 50-50 chans att lyckas. 
Anledningen till det är dels för att göra det enkelt, men också att det är en chansning att 
lyckas. För de spelare med Q-learning blir det intressant och se hur mycket det påverkar. De 
med Q-learning som har valt denna handling springer efter bollen tills de når den och de 
försöker tackla. Tillståndsmaskinen kommer försöka tackla varje gång de kolliderar med en 
spelare som försöker dribbla. Missar men en tackling så kommer spelare stå still ett antal 
klockcykler. 

1. function tackle()   
2. {   
3.    randomize a number between 0 and 1   
4.    if(randomNumber EQUALS 0)   
5.       failedTackle = true;   
6.    else if(randomNumber EQUALS 1)   
7.       take the ball;   
8. }   
9.    
10. //Timer   
11. if(failedTackle EQUALS true) 
12. {   
13.    start timer until it reaches some time   
14.    then failedTackle = false;  

15. }  

4.4.6 Mark 
En spelare kommer markera en motståndare om motståndaren är i närheten av spelaren. 
När man markerar så kommer man följa efter den spelare tills en ny handling eller tillstånd 
sker. Markering är viktigt inom fotboll och en av de intressanta handlingarna när det gäller 
försvarsspelet. Det blir intressant att se ifall spelarna med Q-learning kommer använda sig 
utav det. 

1. if(closestOpponent is close enough)   
2.    markAPlayer();   
3.    
4. function markAPlayer()   
5. {   
6.    add force towards closest opponent   
7. }  
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4.4.7 GoToBall 
Att jaga efter bollen är inte mycket mer än att springa mot bollens position. Det intressanta 
med den här handlingen är rent försvarsmässigt, även om den finns i offensiven också. Är 
man i den här handlingen och i tillståndet Defense så kan man bara ta bollen ifall 
motståndaren inte dribblar. Det lär bli en mer effektiv handling för tillståndsmaskinen där 
man går efter bollen om man är framför spelaren som har bollen.  

1. function goToBall()   
2. {   
3.    add force towards ball position   
4. }  

4.4.8 GoToPosition 
Den sista handlingen är också den som är mest komplicerad att lösa på ett bra sätt. I den här 
implementationen har det förenklats genom att slumpa ut positioner som man ska gå till. 
Den här handlingen finns i både Offense och Defense tillståndet. Att hitta bra position är 
viktig del i båda delarna av planen. Spelarna har olika positioner såsom försvarare, 
mittfältare och anfallare. Dessa positioner avgör var på planen man ska hitta en position att 
gå till. Om laget är i anfall så stannar försvarare vid mittlinjen, mittfältare letar position 
mellan mittlinjen och motståndarnas straffområde och anfallarna letar position innanför 
motståndarnas straffområde. När laget försvarar så är det nästan samma princip där 
anfallarna stannar vid mittlinjen, mittfältarna letar position mellan mittlinjen och det egna 
straffområdet och försvarna letar position innanför det egna straffområdet.  

1. function findPosition()   
2. {   
3.    if player is in offense   
4.    {   
5.       if player is a defender   
6.          go to midline   
7.       else if player is a midfielder   
8.          find position between midline and opponents box   
9.       else if player is striker   
10.          find position inside opponents box   
11.    }   
12.    else if player is in defense   
13.    {   
14.       if player is a defender   
15.          find position inside your box   
16.       else if player is a midfielder   
17.          find position between midline and your box   
18.       else if player is striker   
19.          go to midline   
20.    }   

4.5 Implementation av Q-learning 
Den viktiga aspekten av det här examensarbetet är implementationen utav Q-learning 
algoritmen. Alla problem brukar kräva olika implementationer och den här 
implementationen har en del mindre ändringar för att kunna passa till det här problemet. 
Det första som skiljer är att varje tillstånd har olika handlingar som de kan använda sig utav 
i tillståndet. I Millingtons (2006) bok gör han samma sak där han har ett antal olika 
handlingar för olika tillstånd som agenten kan använda. Det andra som skiljer är att 
belöningarna inte delas ut direkt utan agenten måste vänta på resultatet av sin handling 
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innan Q-matrisen uppdateras. Utöver detta så används Watkins och Bayans (1992) ekvation 
för att beräkna ett nytt Q-värde för ett tillstånd och handling.  

𝑄(𝑠𝑡,𝑎𝑡) = (1 − 𝛼) 𝑄(𝑠𝑡,𝑎𝑡) + 𝛼(𝑟𝑡 + 𝛾max�𝑄(𝑠𝑡+1,𝑎𝑡+1)� 

Så här ser funktionen ut som beräknar ett nytt tillstånd: 

1. void calculateNewQValue(int state, vector<Actions> availableActions, int actionMade,
 int reward)   

2. {   
3.     float qValue = (1 -

 alpha) * getQ(state, actionMade) + alpha * (reward + gamma * maxQ(state, availableA
ctions));   

4.     setQ(state, actionMade, qValue);   
5. }  

Vi skickar med det tillstånd som vi befinner oss i, en vektor med de handlingar som vi kan 
använda, den handling som utfördes och belöningen som den handlingen gav. Alpha och 
gamma är två flytvärden som bestämmer hur snabbt agenten ska kunna lära sig. Funktionen 
getQ() hämtar Q-värdet som redan fanns på det tillståndet och handlingen. MaxQ-
funktionen kollar igenom vilken av de handlingar som man kan utföra för det tillståndet har 
högst Q-värde.  Beräkningen av ett nytt Q-värde för ett tillstånd och handling sker endast när 
en belöning har hämtas. Om ingen belöning har hittats fortsätter man att köra samma 
handling tills man fått en belöning. Belöningarna är ett värde mellan -10 och 10.  

Alla de här Q-värdena lagras i en Q-matris (tabell 1). Q-matrisen initierats i början av spelet 
och för första matchen är alla fält satta till noll. Man kan ha en förbestämd startmatris där 
man redan gett värden för vissa handlingar. Det vanligaste är att alla fält i matrisen är satta 
till noll. För att man ska kunna se en förbättring i Q-matrisen från början till slut är det 
lättare att ha alla fält satta till noll. När en match har avslutas sparas Q-matrisen med en 
uppdaterad matris och den här matrisen kommer att vara Q-matrisen som används i början 
av nästa match.  

Tabell 1 Q-Matris i sitt startläge. 

 Pass 

D
ribble 

Shoot 

R
unForw

ard 

Tackle 

M
arking 

G
oToB

all 

FindPosition 

OpponentClose 0 0 0 0 0 0 0 0 

OpponentBetween 0 0 0 0 0 0 0 0 

OpponentFar 0 0 0 0 0 0 0 0 

InsidePenaltyBox 0 0 0 0 0 0 0 0 

OpponentCloseANDBallControlled 0 0 0 0 0 0 0 0 

OpponentCloseANDBallNotControlled 0 0 0 0 0 0 0 0 

OpponentFar 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ClosestToBall 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Nästa del i Q-learning algoritmen är hur man väljer vilken handling som ska användas. Den 
algoritm som jag har valt att använda mig utav är ε-greedy. Ε-greedy algoritmen är en enkel 
att använda. Man har ett tröskelvärde ε (epsilon) som man sedan jämför med ett slumpat tal. 
Om det slumpade talet är mindre än tröskelvärdet så väljs en handling slumpmässigt bland 
de handlingar som finns för tillståndet. Ifall det slumpade värdet är mer än tröskelvärdet så 
väljs den handling som har högst Q-värde. Funktionen ser ut som följer: 

1. int QLearning::chooseAction(vector<Actions> availableActions)   
2. {   
3.     int randomValue = rand() % 10;   
4.     if(randomValue <= eGreedyValue)   
5.     {   
6.         int randomAction = rand() % availableActions.size();   
7.         return retrieveActionNumber(availableActions[randomAction]);   
8.     }   
9.        
10.     return getBestAction(currentState, availableActions);   
11. }  

En viktig del i algoritmen är hur mycket belöning man ska få beroende på vad som händer i 
den miljö man opererar i. Ett sätt som man brukar tilldela belöning är att använda sig av en 
matris som är likadan som Q-matrisen. Där det är definierat hur mycket belöning man får 
beroende på vilket tillstånd och handling. I det här problemet är det inte möjligt med en 
sådan matris, då handlingarna kan få mer än en belöning beroende på vad konsekvensen av 
handlingen blir. Istället så redovisar jag belöningarna som varje handling kan få i en lista. 

» Pass  
o Om medspelare får tag i bollen 

 Belöning: +5 
o Om motståndarna får tag i bollen 

 Belöning: -5 
» Dribble 

o Om lyckas dribbla en motståndare 
 Belöning: +5 

o Om spelaren blir av med bollen 
 Belöning: -5 

» Shoot 
o Om skottet går in i mål 

 Belöning: +10 
o Om motståndarna får tag i bollen 

 Belöning: -5 
o Om en medspelare får tag i bollen 

 Belöning: +1 
» RunForward 

o Om spelaren inte förlorar bollen 
 Belöning: +2 

o Om spelaren förlorar bollen 
 Belöning: -5 

» Tackle 
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o Om spelaren lyckas tackla en motståndare 
 Belöning: +5 

o Om spelaren misslyckas med att tackla motståndaren 
 Belöning: -5 

» Mark 
o Om spelaren får tag i bollen 

 Belöning: +5 
o Om spelaren misslyckas med att få tag i bollen 

 Belöning: -5 
» GoToBall 

o Om spelaren får tag i bollen 
 Belöning: +5 

» GoToPosition 
o Om spelaren får tag i bollen 

 Belöning: +5 

Utöver dessa belöningar finns det också en del belöningar som belönar hela laget för den 
handling som de utförde. Dessa belöningar finns för tillståndet Offense och Defense. De 
finns för att ge handlingarna GoToPosition och Mark mer belöning, då de egenskaperna gör 
mycket i spelet utan boll. 

» Om laget får tag i bollen  
 Belöning: +2 

» Om motståndarna får tag i bollen 
 Belöning: -2 

» Om motståndarna gör mål 
 Belöning: -10 

Det sista i Q-learning algoritmen som är värt att nämna är hur den körs. I varje tillstånd 
finns en funktion runQLearning(). Den körs i varje uppdatering för alla spelare och utför en 
handling tills den får en belöning. Funktionen börjar med att välja en handling att utföra och 
utför den handlingen. När en belöning har mottagits så uppdaterar man Q-matrisen med ett 
nytt värde för det tillståndet och handlingen. För att sedan byta till ett nytt tillstånd. Det hela 
visas i pseudokoden nedanför. 

1. function runQLearning()   
2. {   
3.    if we haven't choose an action choose one   
4.    
5.    if no reward recieve   
6.    {   
7.       doAction();   
8.       recieveReward();   
9.    }   
10.    else   
11.       calculateNewQValue()   
12.       change state   
13. }   

4.6 Undersökningsmaterial 
För självaste undersökningen så kommer statistik ifrån matcherna att samlas in. Den här 
statistiken kommer sedan bilda diagram med resultatet för Q-learning laget för varje match 
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som går. Likt Hwang m.fl (2004) så kommer diagrammen användas för att hitta trender i 
diagrammen. Den statistik som kommer att samlas in och hur det samlas in är följande: 

» Resultat – Hur många mål man göra och släpper in. Varje mål i applikationen håller 
koll på hur många mål den har släppt in. 

» Bollinnehav – Bollinnehavet beräknas genom att starta en klocka varje gång ett lag 
har kontroll över bollen, och stoppa klockan ifall man förlorar bollen. Den tiden 
divideras sedan med den totala matchtiden för att få ut en procent hur mycket av 
bollen laget har haft under matchens gång. 

» Skott – Antalet skott som man har skjutit. Varje spelare håller koll på hur många 
skott denne har skjutit och alla spelares antal skott läggs ihop till en totalsumma. Ett 
skott sker när en spelare väljer att skjuta. 

» Skott på mål – Likt skott så håller varje spelare kolla på hur många skott på mål 
denne har skjutit och det läggs samman till en total summa för laget. Ett skott på mål 
beräknas ifall det skott som skjutits skulle gå in i mål om inget annat hade kunnat 
stoppa bollen ifrån att gå in i mål.  

  



 31 

5 Utvärdering 
I problemformuleringen ställdes frågan om Q-learning är bättre än en tillståndsmaskin på 
fotboll. För att besvara den frågan så skulle fotbollsmatcher spelas med två lag som hade 
varsin teknik för artificiell intelligens. Det har spelats 100 stycken matcher mellan lagen, där 
varje match varit fem minuter långa. För att kunna utvärdera matcherna har statistik 
samlats in under matcherna för att kunna bedöma vilken teknik är den bästa på att spela 
fotboll. Statistik som har tagits med är matchresultat, antal mål, antal insläppta mål, skott, 
skott på mål, skott mot mål och bollinnehav. I detta kapitel ska resultatet utav alla dessa 
matcher diskuteras och analyseras.  

5.1 Matchresultat 
Fotboll går ut på att vinna matcher genom att göra mer mål än motståndarna. När man 
rangordnar statistik så blir matchresultaten prioritet ett. Figur 15 visar ett diagram över hur 
det har gått för Q-learningen när den har spelat. Diagrammet visar att Q-learningen har varit 
total överlägsen när det gäller att vinna matcher. Hela 92 av 100 matcher lyckades man 
vinna. Det tog 16 matcher innan man tappade sina första poäng genom att spela oavgjort. 
Den första förlusten kom inte förens i match 48. Alla förluster utom en var med uddamålet. 
När det är sådan stor marginal så kan man redan här avgöra vilken teknik som är bäst. Den 
här statistiken talar dock inte om hur matcherna har sett ut. Det är därför annan statistik har 
använts, då en seger inte alltid betyder att man var det bättre laget. 

 

Figur 15 Diagram över matchresultaten. 

5.2 Gjorda mål 
Prioritet två för statistiken var antalet insläppta mål och prioritet tre antal gjorda mål. 
Anledningen till det var att släpper man inte in något mål så förlorar man inte matchen, men 
man kan förlora en match oavsett hur många mål man gör. Tack vare att Q-learningen vann 
så pass många matcher så blir resultatet självklart att de har gjort mer mål än de har släppt 
in. Det som är mer intressant är att se om matcherna har varit jämna eller inte. Figur 16 visar 
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hur distributionen av gjorda och insläppta mål har varit. Det man kan se är att de flesta 
matcher har vunnits med klar marginal. Man kan också se att trendlinjen för antal gjorda 
mål går uppåt medan trendlinjen för insläppta mål går neråt. Detta visar på att Q-learningen 
förbättras med tiden i rätt riktning. Q-learningen gjorde totalt 621 mål vilket innebär i snitt 
6,21 mål/match. Medan man släppte in totalt 243 mål med ett snitt på 2,43 mål/match. Så i 
princip för varje insläppt mål gjorde man tre stycken mål framåt.  

 

Figur 16 Diagram för antalet gjorda och insläppta mål. 

5.3 Skottstatistik 
Skottstatistiken är lite mer intressant att studera. Det är den här statistiken som visar hur 
pass många chanser ett lag har haft att göra mål, vilket gör det till en viktig del för 
utvärderingen. Man kan vinna matcher på grund av att man är effektiv på att göra mål, men 
det betyder inte att man varit det bättre laget alltid. Antalet chanser är den bästa 
indikationen för hur pass bra ett lag har varit. Skottstatistiken som visas i figur 17 visar 
antalet skott man har skjutit och hur många av de skotten har gått mot mål. Det visar också 
hur många skott man har fått emot egna målet och hur många av de som hade träffat målet. 
Det man kan se är att det är relativt jämt fördelat med fördel dock för Q-learningen. Kollar 
man på trendlinjerna så kan man se att de alla går uppåt vilket är intressant. Det betyder att 
Q-learningen inte har förbättras med att ge mindre chanser till motståndarna. Trendlinjerna 
för Q-learningen är högre upp på y-axeln, vilket innebär att de har mer antal skott. Q-
learningen hade totalt 1182 stycken skott varav 422 av dessa träffade mål. Motståndarna 
hade totalt 991 stycken skott varav 354 av sina skott träffade mål. Q-learningen har alltså 
skapat flest målchanser. Dessutom så har inte alla mål gjorts med ett skott. Spelarna har 
ibland sprungit in med bollen i mål och detta visas inte i statistiken. Men det betyder att Q-
learningen har ännu mer chanser som statistiken inte visar. Det sista som bör nämnas när 
det gäller skott är att vart man skjuter slumpas. Men kollar man på skotteffektiviteten så får 
man att de båda lagen har en skotteffektivitet på 36%. Det räknar in totalen av alla skott och 
inte enskilda matcher. 
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Figur 17 Diagram för skottstatistiken. 

5.4 Bollinnehav 
Den lägst prioriterade statistiken är bollinnehavet. Bollinnehavet är en procentsats som visar 
hur mycket av tiden som ens lag har haft kontroll över bollen. Argumentet är att med mer 
tillgång till bollen så bör man skapa mer chanser. Det beror dock på vad man gör med bollen, 
så därför är det inte alltid fallet. Den här simuleringen visade också att bollinnehavet inte gav 
mycket information. Den var väldigt jämt fördelat vilket man kan se i figur 18. Tar man ut ett 
snitt över alla matcher så visade det sig att det var 50 % för båda lagen. 

 

Figur 18 Diagram över bollinnehavet. 

5.5 Analys 
Statistiken talar tydligt för sig själv i det här fallet att Q-learningen är det bättre laget på att 
spela fotboll. Antalet vinster är imponernade och betydligt fler än jag trodde det skulle bli. 
Något som också är överraskande är att Q-learningen inte behövde mycket inlärning alls i 
och med att det tog 42 matcher innan första förlusten. Jag trodde det skulle vara en längre 
inlärningskurva för Q-learningen än fallet blev. Inlärningshastigheten går att justera i 
algoritmen, men jag valde värden som Millington (2010) ansåg som grundinställningar. 
Förändringar i inlärningshastigheten hade troligen gett annan statistik, eftersom det hade 
tagit längre tid att lära sig. Resultatet hade inte ändrats då när Q-learningen väl lärt sig det 
bästa sättet så blir det svårt för tillståndsmaskinen att vinna. 
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En annan faktor i resultaten är de slumpvariabler som finns i simuleringen. De 
slumpvariabler som fanns är vilken position man ska gå till, chansen att lyckas med en 
tackling och vart man ska skjuta. När det gäller skotten så skulle Q-learningen förlorat fler 
matcher ifall alla skott skjutits mot mål. Flertalet matcher där Q-learningen har vunnit 
matchen fast motståndarna haft fler skott. Statistik talar om mycket men visar inte hela 
bilden utav matcherna. Tillståndsmaskinen har bara skjutit ett skott när de har varit 
innanför motståndarens straffområde. Medan Q-learningen har kunnat skjuta över hela 
planen om det är den handlingen de har valt. Det har dock blivit väldigt få mål utav det men 
skottstatistiken räknar det som ett skott. Dock så har inte Q-learningen alltid gjort mål 
genom att skjuta bollen i mål. Faktum är att de flesta målen har skett genom att spelaren har 
sprungit in med bollen i mål. I statistiken så visas inte dessa mål som några skott. Just det 
visar att Q-learningen har lärt sig att skjuta inte är det bästa i alla tillstånd eller är det 
säkraste sättet att göra mål på. I det anseendet så visar det var tillståndsmaskinen brister då 
dess logik är hårdkodad för varje tillstånd. Även om man tog bort slumpgenereringen i 
skotten så skulle inte resultatet av undersökningen ändras då Q-learningen hittade ett bättre 
sätt att göra mål på. Resultaten med antalet segrar hade dock inte varit lika överlägset som 
det nu blev. 
 
Q-learningen använder sig utav en matris för att lagra värden/poäng för en viss handling i 
ett visst tillstånd. Matrisen startar med att alla värden är satta till noll. För varje match så 
förändras matrisen med belöningar/bestraffningar för en viss handling i ett tillstånd. Nästa 
match använder sig utav föregående match slutmatris, för att på så sätt hela tiden utvecklas. 
Tar man ett titt på den slutgiltiga matrisen efter 100 matcher som visas i tabell 2. Så kan 
man se vilka handlingar som har varit de bästa att utföra för varje tillstånd. Det är intressant 
att analysera hur det skiljer sig med tillståndsmaskinen. De första fyra raderna i matrisen är 
för tillståndet ControlOfBall och de sista fyra för tillståndet Defense. Då kan man se att 
tillstånden för ControlOfBall skiljer sig ifrån tillståndsmaskinens val av handling. I det första 
tillståndet OpponentClose så kan man se att passa bollen är att föredra snarare än 
tillståndsmaskinens försök att dribbla i det här tillståndet. I de andra tre tillstånden så är det 
RunForward som har varit det bästa att göra. Det har nog att göra med att motståndaren inte 
har varit nära nog för att kunna stjäla bollen. Tillståndet InsidePenaltyBox bekräftar att de 
flesta mål har gjorts genom att springa in med bollen i mål snarare än att skjuta. En annan 
detalj som man kan se är att alla utan ett tillstånd har negativa värden för alla handlingar. 
Anledningen att OpponentFar enbart har positiva har med att göra att närmsta motståndare 
varit så pass långt ifrån spelaren att vad man än har gjort så har motståndaren inte lyckats 
kunna stjäla bollen. Det tillståndet som sticker ut är OpponentBetween som har lägsta 
värden, vilket är en överraskning att det skulle bli så extremt jämfört med de andra. Det är 
dock också det tillståndet som är jämnast om vilken handling som bör genomföras. Det kan 
ha att göra med att tillståndet är ett mellanting och därför svårt för en handling att 
dominera. 
 
För de defensiva tillstånden så sticker ett tillstånd ut ordentligt, nämligen ClosestToBall. 
Under 100 matcher så har inte någon spelare någonsin gått in i det här tillståndet eller inte 
fått någon belöning av att vara där. Det är intressant och beror nog mer på 
implementationen. Då en spelare stannar i ett tillstånd tills den fått en belöning, och inte då 
bollen är fri som det är för tillståndsmaskinen. Kollar vi de andra tillstånden så har alla 
tillstånd fått positiva värden för alla handlingar. Det beror mestadels på grund av att alla 
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spelare fått belöning när laget har tagit tillbaka bollen. Det har gjort att  varje gång laget tar 
bollen så uppdateras matrisen sex gånger, till skillnad från ControlOfBall där det bara 
uppdateras en gång. Om vi kollar för första tillståndet OpponentCloseANDBallControlled så 
visar det sig att tackla bollen var det mest effektiva. Det är också samma handling som utförs 
utav tillståndsmaskinen. Det är inte så konstigt att det blivit så eftersom motståndaren 
dribblar mest av gångerna när Q-learningen är i detta tillstånd. Enda chansen då att få tag i 
bollen är att tackla. De andra två tillstånden är mer jämna om vad för handling som ska 
utföras. Det intressanta är dock att samma handling som tillståndsmaskinen använder har 
högst värde i båda dessa tillstånd, vilket betyder att tillståndsmaskinen och Q-learningen har 
samma strategi för hur man ska försvara sig.  
 
De slutsatser som man kan dra är att skillnaden mellan de båda teknikerna ligger i vad man 
gör när man har kontroll över bollen. Kollar man på matcherna så märker man att båda 
lagen har många chanser vilket visar sig när båda försvarar sig på samma sätt. Tack vare att 
Q-learningen har kunnat lära sig utav sina erfarenheter har de hittat det bästa sättet att göra 
mål, vilket skiljer sig ifrån tillståndsmaskinen.  
 

Tabell 2 Q-learningsmatrisen efter 100 matcher. 

 Pass 

D
ribble 

Shoot 

R
unForw

ard 

Tackle 

M
arking 

G
oToB

all 

FindPosition 

OpponentClose -3.7 -6 -6.4 -6.5 0 0 0 0 

OpponentBetween -20.2 -22.3 -21.3 -19.5 0 0 0 0 

OpponentFar 2.5 2.3 2.7 4.2 0 0 0 0 

InsidePenaltyBox -6.5 -5.0 -5.4 -2.2 0 0 0 0 

OpponentCloseANDBallControlled 0 0 0 0 12.2 9.3 8.6 7.0 

OpponentCloseANDBallNotControlled 0 0 0 0 28.3 28.4 24.4 25.3 

OpponentFar 0 0 0 0 28.1 27.7 26.3 28.4 

ClosestToBall 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
En viktig aspekt i den här undersökningen är kvalitén på tillståndsmaskinen. En 
tillståndsmaskins beteende är skapat ifrån programmerarens egna perspektiv om hur den 
ska bete sig. Då tillståndsmaskinen har varit motståndare så måste den hålla en godkänd 
kvalité för trovärdigheten av undersökningen. En del i detta har varit att skillnaden mellan 
de båda algoritmerna ska vara hur de fattar beslut. I simuleringen är också så fallet, eftersom 
handlingarna utförs på samma vis. De slumpvariabler som finns i simuleringen finns för 
båda lagen. Det är dock inte tillräckligt för att säkerställa att kvalitén av tillståndsmaskinen 
är godkänd. Tillståndsmaskinen har begränsningar tack vare att allt förutom 
beslutsfattningen ska vara likadant. Beslut om vad som ska hända beror på ett par villkor om 
var närmsta motståndare befinner sig. För att ställa upp med den bästa tillståndsmaskinen 
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så har matcher mellan 12 stycken tillståndsmaskiner med olika värden på dessa villkor 
spelats. Dessa lag har sedan mött varandra i matcher bäst av elva. Det lag som vunnit mot 
alla andra lagen har blivit den tillståndsmaskin som spelat mot Q-learningen. Det behöver 
inte vara den optimala eller absolut bästa tillståndsmaskinen, då det finns massivs med 
kombinationer för alla värden. Dock så har den tillståndsmaskin som har använts inte varit 
något taget ur luften utan med hjälp av tester i form av fotbollsmatcher.   
 
Som resultatet visar så är det fortfarande stort frågetecken på hur pass bra 
tillståndsmaskinens kvalitet är. Det faktum att Q-learningen vann redan ifrån match ett och 
inte behövde mycket inlärning alls kan bero på att kvalitén på tillståndsmaskinen inte var 
bra nog. Det som borde ha gjorts för att ge en bättre utvärdering är att separera 
tillståndsmaskinen och Q-learningen. I den här simuleringen så använder sig båda 
teknikerna samma tillstånd då det skulle vara rättvist. Det behöver dock inte vara samma 
tillstånd för båda teknikerna utan det hade nog räckt med att ha samma handlingar och anse 
att det är rättvist. Sedan bygga en tillståndsmaskin utan kunskap om Q-learningen med de 
handlingar som finns och göra en så pass bra tillståndsmaskin som möjligt. Det hade 
troligen gett ett bättre motstånd för Q-learningen och inte ett lika överlägset resultat.  Den 
svåra avvägningen har varit hur mycket information om miljön som de båda teknikerna ska 
få tillgång till. Den ena tekniken kan inte få mer vetskap för då kan det anses orättvist mot 
den andra tekniken och ge en fördel. Det kan man dra slutsats om när det gäller kvalitén av 
tillståndsmaskinen är att dess kvalité påverkar resultat. Anledningen till att Q-learningen var 
så pass överlägsen beror delvis på just det faktumet.    
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6 Resultat 

6.1 Resultatsammanfattning 
Målet med det här arbetet var att se om en inlärningsteknik som Q-learning är bättre på att 
spela fotboll gentemot en icke-inlärningsteknik likt en tillståndsmaskin. En 
fotbollssimulerings implementerades där två lag med varsin av ovannämnda tekniker 
användes, sedan spelades 100 matcher mellan dessa två lag. Statistik ifrån matcherna 
samlades in för att kunna utvärdera resultaten ifrån matcherna.  

Resultatet visar att Q-learningen var en klar vinnare genom att vinna 92 av 100 matcher. Q-
learningen lyckades lära sig ett bättre sätt att göra mål på gentemot tillståndsmaskinen. 
Statistik som hämtades utöver matchresultat var antal gjorda mål, insläppta mål, skott, skott 
på mål, skott emot egna målet och bollinnehav. Resultatet för all statistik förutom 
bollinnehavet, där det blev oavgjort, var att Q-learningen var bättre i alla kategorier. 
Anledningen till att Q-learningen vann så många matcher var att man skapade flera chanser 
under matcherna. Tack vare att tillståndsmaskinen följer samma mönster i varje situation 
kunde den inte förbättra sitt spel. Även om man skulle ta bort de slumpvariabler som fanns 
på banan hade inte resultatet av utvärderingen blivit annorlunda, förutom att 
tillståndsmaskinen skulle möjligen vunnit ett par mer matcher. Resultatetet av den här 
utvärderingen är att Q-learning är bättre på att spela fotboll än en tillståndsmaskin. På 
grund av att de vinner flest matcher och skapar mest chanser över ett stort spann av 
matcher.  

6.2 Diskussion 
Resultaten för Q-learningen som har blivit är imponerande och det är ingen tvekan på att 
den är bättre än en tillståndsmaskin på att spela fotboll. Den här diskussionen kommer 
därför istället ta upp huruvida användbart Q-learning är att använda.  

Det första som märktes var att tillstånden har väldigt stor inverkan på hur Q-learningen 
presterar. Den information som varje tillstånd representerar, såsom OpponentClose att en 
motståndare är i närheten, är viktigt. Jag fick ett antal gånger tänka om när det gällde antalet 
tillstånd. Detta framförallt när jag trodde att tre tillstånd var tillräckligt. Med tre tillstånd så 
hade inte Q-learningen en chans att vinna någon match. Anledningen till det var att den inte 
hade någon information om sin miljö. När spelaren fick bollen så spelade det ingen roll var 
på planen man befann sig eller var motståndarna befann sig. Man kunde se att spelarna 
försökte dribbla i eget straffområde till exempel. Det är väldigt viktigt i designen att veta vad 
för tillstånd som behövs och sen vilka handlingar som är möjliga. Ett bekymmer som finns är 
att det lätt kan bli väldigt många tillstånd väldigt snabbt. Speciellt i ett sportspel där det 
finns massvis av olika beslut att fatta. Det hela kan bli väldigt komplext och rörigt. Dock 
finns samma problem med en tillståndsmaskin. 

Om man tittar på de fotbollsspel som finns på marknaden så finns det två typer. Ett där man 
är manager över ett lag och ett där man själv kan styra spelarna i laget. Båda typerna 
använder sig utav artificiell intelligens i sina spel. Dock tror jag inte att Q-learning är en bra 
teknik att använda i spel där man är manager över ett lag. I dessa spel så styr man över ett 
lag och bestämmer taktiken för laget. Nackdelen med att ha Q-learning är att man inte får 
kontroll över vad spelarna gör. Kontroll är något man vill ha i den här typen av spel. Just 
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kontroll över vad som händer är något man som utvecklare vill ha. Q-learningens beteende 
kan variera med det man själv inser är rätt. Det är något som också Tozour (2003) tar upp i 
sina orsaker till varför maskininlärning är skrämmande för spelutvecklare. Q-learning passar 
bättre som motståndare i fotbollsspel där man styr över spelarna. Där kan ett oförutsägbart 
beteende vara mer önskvärt i vissa fall för att ge mer variation för spelaren i motståndet man 
möter. Q-learningens nytta inom spelbranschen är just att det kan ge ett mer varierande 
motståndare. 

Jag tror Q-learning har en användning inom spelbranschen och kan vara en teknik att 
använda sig utav. Det här arbetet har fokuserat på fotboll. Kollar man utanför fotbollen så 
har övriga sportspel samma egenskaper som fotbollsspel. Q-learning tycker jag inte 
begränsas av andra genre heller. Strategispel har många likheter med sportspel där det gäller 
att kontra motståndarnas taktik. Rollspelsgenren kan också med fördel använda sig utav Q-
learning för få spelaren att inte hamna i samma mönster. Racing och fightingspel har också 
likheter med sportspel, där Q-learning kan appliceras.  

Spelbranschen har dock en viktig aspekt i att spel ska vara underhållande. Det finns risk att 
Q-learningen blir så pass bra att den blir omöjlig att slå. Avvägningen mellan utmanande och 
underhållande är en svår balansgång. Det är svårt att finjustera en Q-learning algoritm för 
att få önskvärt resultat. Därför så kan jag tycka att Q-learning inte är ett självklart val av 
algoritm för spel. Den ger fördelen av att ge en mer utmanande motståndare, men den 
erbjuder inte mycket mer.  

De samhälleliga aspekter som detta arbete kan besvara är väldigt få. Ett område där Q-
learning kan användas är inom robotik. Då robotar har någon form av artificiell intelligens i 
hur de ska agera och bete sig, då kan Q-learning vara ett alternativ. Annars är det inte om 
spelbranschen där jag kan se nyttan med Q-learningen. 

6.3 Framtida arbete 
Den här fotbollssimuleringen har förenklats en hel del ifrån det riktiga spelet. Det för att 
göra implementationen lättare och mer fokusera på Q-learningen och dess inverkan. 
Samtidigt så finns det därför flera aspekter att lyfta fram att undersöka i framtida arbeten. 
Här kommer fyra områden som har förenklats, som man skulle kunna utöka arbetet med. 

6.3.1 Målvakter 
Det första området som jag vill ta upp är målvakter. Tanken från början var att ha målvakter 
i simuleringen. Då målvakter egentligen inte behövdes för att kunna genomföra 
undersökningen, så slösades ingen tid på att implementera det. Nästa steg i 
implementationen skulle vara att inkludera två stycken målvakter och se hur Q-learning 
skulle anpassas för dessa. Då målvakterna har unika egenskaper på planen och kräver annan 
information om dess miljö. Det svåra med målvakter är att de har få handlingar att utföra, 
speciellt i den simulering jag har använt. Det begränsar målvakterna väldigt mycket och 
kanske är inte Q-learningen en bra algoritm för målvakter på grund av det. Det skulle vara 
intressant att implementera målvakter och se hur det skulle utforma sig. 

6.3.2 Positionering 
Positioneringen i den här simuleringen har förenklats till dess enklaste form. Anledningen är 
att positionering är ett komplext beteende att implementera. I simuleringen så slumpas 
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positioner inom områden dit spelaren ska springa. Det är också en av anledningarna till att 
Offense tillståndet inte använda någon Q-learning. Offense är väldigt mycket om att hitta 
positioner. Positionering spelar stor roll i spelet utan boll för både anfall och försvar. Då 
hade det varit intressant att gå in djupare inom detta beteende och använda Q-learning för 
att hitta bra positioner på planen. Genom att göra positionering till ett tillstånd istället för en 
handling. Se om det går att lära sig var på planen man ska befinna sig beroende på vad som 
händer runt omkring sig.  

6.3.3 Taktik 
Varje lag i fotboll har en taktik de utgår ifrån. En taktik talar om hur laget ska spela och 
stoppa motståndarna på bästa sätt. Den här simuleringen har fokuserats på spelarnas 
individuella beslut på planen. I verkligheten så går taktik och individuellt hand i hand för de 
beslut man göra på planen. En taktik är en plan för hur man ska anfalla och försvara för att 
kunna vinna matcher. I framtida arbeten så hade ett område varit att använda Q-learning för 
ett lags taktik. Där man lär sig hur man ska kontra motståndarnas taktik och vilken taktik 
som är bäst att använda. Taktik är väldigt brett och handlar oftast om formationer på planen, 
mentalitet och strategi.  

Amato och Shani (2010) skrev ett arbete likt det här. Där de kollade lagstrategi inom 
strategispel. I deras arbete så använde de Q-learning för att lära sig strategier mot fixerade 
spelare. Samma tankegång går att använda i en fotbollsimulering. Då tränare oftast har en 
viss grundstrategi för hur ens lag ska spela. Kan man då använda Q-learning för att lära sig 
deras strategi och hur man ska besegra den.  Det hade varit intressant att se om Q-learning 
är en bra metod för taktik. Dessutom ifall det går att kombinera det tillsammans med 
individuella beslut. 

6.3.4 Spela mot mänskligt motstånd 
Den här simuleringen har använt sig av artificiella agenter som inte har varit kontrollerbara. 
Nästa steg hade varit att se hur pass bra Q-learning hade skött sig mot ett mänskligt 
motstånd. En mänsklig spelare fungerar likt Q-learning då man gör beslut som man lyckas 
med och undviker beslut som misslyckades. Kan då Q-learningen vara en värdig 
motståndare.  Artificiella agenter inom spel ska vara en utmaning som går att vinna mot. 
Man vill inte spela ett spel där motståndaren alltid vinner (Buckland, 2005). En 
undersökning där man fokuserar på hur roligt och utmanande ur ett spelfokus, hade varit ett 
intressant framtida arbete.  
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