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Sammanfattning 
 

I det här arbetet undersöks och jämförs två olika sökalgoritmer när de används för 

implementation av AI-spelare till brädspelet Pentago. De två algoritmerna som 

användes var alfa-betabeskärning och en nyare algoritm som kombinerar genetiska 

algoritmer och minimax, kallad genetisk minimax. Utvärderingen av resultaten visar 

att alfa-betabeskärning passar bättre vid implementation av en AI till Pentago än 

genetisk minimax. Alfa-betabeskärning med ytterligare optimeringar har potential att 

lämpa sig väldigt väl för implementation av spelare till Pentago. Ytterligare visar 

resultaten att genetisk minimax inte är en passande algoritm för AI till Pentago. För 

eventuella framtida arbeten föreslås ytterligare arbete och förbättringar på 

implementationen av alfa-betabeskärning. Genetisk minimax har potential att fungera 

bättre vid implementation av AI till andra brädspel. Därför föreslås även framtida 

arbeten av implementationer av genetisk minimax inom områden och spel som kan 

vara mer passande. 

Nyckelord: Pentago, sökalgoritmer, minimax, alpha-beta pruning, genetiska 

algoritmer. 
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1 Introduktion 

Utveckling av artificiell intelligens till brädspel har pågått sedan mitten av förra 

århundrandet. Några av de första exemplen är Dietrich Prinzs AI till Schack från 1951 och 

Christopher Stracheys Dam-spelande program från 1952 (Copeland, 2000). Sedan dess har 

utvecklingen gått framåt inom AI. Ett stort steg var schackdatorn Deep Blues vinst över den 

då regerande schackmästaren Garri Kasparov år 1997 (Campbell, Hoane Jr., & Hsu, 2002).  

Ett relativt nytt brädspel till vilket ingen omfattande utveckling av bra spelare har gjorts är 

Pentago (Spel-landet, 2010). Pentago är ett abstrakt brädspel från början 2000-talet och har 

inte studerats lika väl som klassiska spel, som t.ex. Schack och Dam. Det här arbetet kretsar 

kring att skapa och jämföra två stycken olika AI-spelare till brädspelet Pentago. Till de två AI-

spelarna användes två stycken olika algoritmer. Den första var alfa-betabeskärning, en väl 

beprövad och etablerad sökalgoritm. Den andra var en nyare och mer intuitiv algoritm som 

kombinerar en traditionell algoritm för brädspel med genetiska algoritmer, i det här arbetet 

kallad genetisk minimax.  

Den undersökningsmetod som användes är en kvantitativ metod där data vid partier mellan 

AI-spelarna samlades in. Den insamlade datan bestod av genomsnittlig exekveringstid för ett 

drag, antal vinster för varje spelare och antal oavgjorda matcher. All data användes vid 

jämförelsen av de två spelarna för att avgöra hur lämpade de är för brädspelet Pentago.  

Rapporten är indelad i sex delar, varav den här introduktionen är den första delen. Den 

andra delen går igenom bakgrunden för arbetet med beskrivning av Pentago, sökalgoritmer 

för brädspel, en sammanfattning av genetiska algoritmer och sist en genomgång av genetisk 

minimax. Del tre består av problemformulering, de delmål som satts upp för arbetet samt en 

mer utförlig förklaring och diskussion kring den valda utvärderingsmetoden. I den fjärde 

delen beskrivs projektet och implementationen av de båda AI-spelarna samt olika designval 

som gjordes under projektets gång. Den femte delen presenterar och utvärderar resultaten 

från den gjorda undersökningen. Det sjätte och sista kapitlet består av en sammanfattning av 

resultaten, en diskussion av dessa och till sist föreslås eventuella framtida arbeten. 
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2 Bakgrund 

Bakgrundskapitlet inleder med en beskrivning av brädspelet Pentago, dess regler samt en 

kort diskussion kring vilken typ av brädspel det är (kapitel 2.1). Detta följs av en genomgång 

av sökalgoritmer till brädspel där två vanliga algoritmer för brädspel beskrivs (kapitel 2.2). 

Då en av algoritmerna som används i det här arbetet baseras på genetiska algoritmer beskrivs 

de mest centrala delarna av dessa i kapitel 2.3. Därefter presenteras Hongs, Huangs och Lins 

(2001) intuitiva sökalgoritm för brädspel (kapitel 2.4). I det sista delkapitlet, kapitel 2.5, tas 

ett antal relaterade arbeten upp. 

2.1 Pentago 

Pentago är ett brädspel som utvecklades av Tomas Flodén i början av 2000-talet. 

Tillsammans med några vänner skapade Flodén företaget Mindtwister för att designa och 

utveckla spelet vidare (Spel-landet, 2010). År 2004 lanserades Pentago i Sverige och har 

därefter haft något av en framgångssaga, med utmärkelser som Game of the Year i Sverige 

(2005) och Frankrike (2006) och var en av de fem spel som fick bemärkelsen Mensa Select år 

2006 (Mindtwister, 2013). En genomgång av Pentagos regler tas upp i del 2.1.1 följt av en 

kort analys i del 2.1.2. 

2.1.1 Regler 
Pentagos spelplan består av fyra fristående brickor med 3x3 hål vardera som tillsammans 

utgör hela spelplanen på 6x6 hål (se Figur 1). I sin grundform spelas Pentago av två spelare 

som turas om att göra sina drag. En spelares drag består av att först placera en kula av 

spelarens egen färg på spelplanen och därefter snurra på en av brickorna ett kvarts varv åt 

valfritt håll (se Figur 2 samt Figur 3). En spelare har vunnit spelet då denne har fått fem 

kulor av sin färg i en sammanhängande rad, lodrätt, vågrätt eller diagonalt (se Figur 4). Värt 

att notera är att en spelare räknas som vinnare ifall denne har fått fem kulor i rad av sin färg 

innan en bricka har snurrats. Spelaren måste alltså inte ha genomfört hela sitt drag för att 

räknas som vinnare (Mindtwister, 2013a). 

 

Figur 1: Pentagos spelplan i utgångsläget. 
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Figur 2: Vit spelare placerar en kula i den övre vänstra brickan. Därefter roterar 
spelaren samma bricka ett kvarts varv medsols. 

 

Figur 3: Svart spelare placerar en kula i den övre högra brickan. Spelaren snurrar 
därefter den nedre vänstra brickan ett kvarts varv motsols. 

 

Figur 4: Exempel av ett avslutat spel. I det här läget vinner vit spelare då denne 
har fem stycken vita kulor i rad diagonalt över brädet. 

2.1.2 Analys 
Pentagos regler påminner om reglerna till spelet Gomoku, på svenska även kallat fem-i-rad 

eller luffarschack. Gomoku och Pentago räknas till den kategori av spel som brukar kallas för 

abstrakta strategispel (Thompson, 2000). Denna typ av spel kännetecknas bl.a. av att spelen 

är turbaserade och spelas av två spelare. Dessutom ska de inte ha några element av slump, 

såsom en tärning. Det finns inte heller någon dold information, som det t.ex. gör i Sänka 

Skepp där en spelare inte får se sin motståndares skepp-uppställning. En ytterligare 

egenskap för abstrakta spel är att när en spelare vinner måste den andra förlora, alternativt 

att det blir oavgjort. Det ska alltså inte kunna finnas något läge där båda spelarna vinner eller 

båda förlorar. Spel med sådana egenskaper brukar kallas för nollsummespel (eng. zero sum) 

(Millington, 2006).  
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Benämningen abstrakt strategispel kan användas flitigt inom vissa brädspelssammanhang 

(t.ex. Thompson (2000)) men inte i vetenskapliga texter om brädspel. Inom området 

artificiell intelligens är det dock just den här typen av brädspel som brukar vara av intresse 

att undersöka (Russell & Norvig, 2010). Enligt Russel och Norvig (2010) kallar teoretiker 

dessa spel för ”deterministiska, turbaserade två spelare-spel med perfekt information”, vilket 

är i princip detsamma som de delar inom abstrakta strategispel som förklarades i föregående 

stycke. Denna typ av spel har vedertagna algoritmer för att skapa AI -spelare (Millington, 

2006), av vilka en del kommer att tas upp i nästkommande kapitel. Eftersom Pentago är av 

just den här typen av spel kan man anta att de algoritmerna även är applicerbara på Pentago. 

2.2 Sökalgoritmer och brädspel 

Enligt Thornton och Du Boulay (1992) är sökalgoritmer en grundläggande del inom artificiell 

intelligens och vid problemlösning. De kan användas vid flera olika sorters problem, som 

t.ex. hitta en väg ut ur en labyrint och även hitta det bästa draget i schack. Sökalgoritmer kan 

alltså användas till att göra AI-spelare till brädspel (Millington, 2006). 

I sökalgoritmer där endast en aktör är inblandad skulle den sekvens av handlingar, t.ex. 

vägar i en labyrint eller drag i ett 8-pussel, som leder till ett vinnande och avslutande tillstånd 

vara det uppenbara valet, om detta var det som söktes. (Russell & Norvig, 2010). Vid tillfällen 

där det är två eller flera aktörer inblandade med motsatta mål, t.ex. två spelare som spelar ett 

brädspel, skulle detta inte fungera: sökalgoritmen måste ta hänsyn till att spelarens val går 

emot vad dennes motståndare söker efter. En algoritm som används för just den här typen av 

sökningsproblem är minimax-algoritmen. Minimax-algoritmen och en optimering av denna, 

alfa-betabeskärning (eng. alpha-beta pruning) beskrivs i delkapitel 2.2.1 respektive 2.2.2. 

Vid sökning av turbaserade brädspel, kan spelarnas olika val och spelets olika tillstånd 

illustreras med ett spelträd: en graf där varje kant är ett möjligt drag och varje nod är ett 

möjligt speltillstånd (Millington, 2006). Spelträdet består alltså av samtliga drag som varje 

spelare kan göra och samtliga tillstånd som spelet kan hamna i. Enligt Russel och Norvig 

(2010) är detta dock i princip omöjligt att realisera i verkligheten om inte spelet har en 

tillräckligt liten sökrymd. Tre-i-rad (eng. tic-tac-toe) har t.ex. en relativt liten sökrymd, med 

mindre än 9! = 362 880 stycken slutnoder, jämfört med schack som beräknas att ha över 1040 

slutnoder. (Russell & Norvig, 2010). 

I de fall som sökrymden blir alldeles för stor och/eller tar för lång tid att genomsöka fullt ut 

får sökalgoritmen verka på annat sätt. Ett sätt är att genomsöka endast en del av hela 

sökrymden och därefter utvärdera varje möjligt val med avseende på hur lovande dessa 

verkar. Enligt Thornton och Du Boulay (1992) kräver detta emellertid kunskap kring 

problemets domän för att kunna avgöra om ett visst val är bättre än ett annat. Vid 

utvecklandet av AI-spelare till ett brädspel krävs alltså kunskap om brädspelet, vad ett bra 

drag är och vad som brukar leda till ett vinnarläge. En sådan ledande algoritm kallas för 

heuristisk sökning. Det som indikerar för algoritmen att ett visst val av drag är bra är den 

förbestämda heuristiken (Thornton & Du Boulay, 1992). Detta kan appliceras på brädspel 

genom att istället för att söka igenom hela spelträdet söker algoritmen endast igenom det till 

ett visst djup och därefter utvärderar hur bra varje drag är utifrån den givna heuristiken. Den 

del av spelträdet som då söks igenom kallar Norvig och Russel (2010) för ett sökträd. Ett 

exempel på ett sökträd kan ses i Figur 5, där varje spelare kan göra två drag vid varje 

tillstånd.  
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Figur 5 Exempel av ett spelträd. 

Funktionen som använder den givna heuristiken för att utvärdera ett speltillstånd kallas för 

evalueringsfunktion (Russell & Norvig, 2010). För att en sökalgoritm ska fungera bra är det 

viktigt att evalueringsfunktionen utvärderar de olika speltillstånden rätt: att en slutnod som 

ger en vinst är bättre än en som ger oavgjort, och att en som ger oavgjort i sin tur är bättre än 

en som ger en förlust. För vissa spel kan det dock vara svårt att avgöra hur en vinnande 

strategi ska utformas. Ett exempel som Millington (2006) tar upp är Reversi, där målet med 

spelet är att i slutet ha så många brickor i sin färg som möjligt. En bra bit in i spelet är det 

dock lönsamt att ha så få brickor som möjligt, då detta ger en större valmöjlighet. Enligt 

Russel och Norvig (2010) bör evalueringsfunktionen inte heller bli för komplicerad och 

tidskrävande, då den är till för att genomsökningen ska gå snabbare. 

2.2.1 Minimax 
Som nämndes i föregående kapitel är minimax-algoritmen till för situationer då det finns två 

eller flera aktörer med motsatta mål. Trots att Minimax kan fungera för spel med ofullständig 

information och med element av tur med viss justering (se exempelvis Russel och Norvig, 

2010), är den från början utformad för spel utan chans och med perfekt information 

(Millington, 2006). För att få förståelse för grundprincipen av minimax följer först ett 

översiktligt exempel och därefter beskrivs minimax-algoritmen mer i detalj. 

Spelarna Max och Min spelar ett spel mot varandra. Deras mål är att göra så optimala drag 

som möjligt för att i slutändan vinna spelet. När Max ska komma fram till vilket drag som är 

det bästa vid ett visst speltillstånd, genom att växelvis gå igenom sina egna och Mins drag, 

måste hen ha hänsyn till vilka drag som skulle vara optimala för Min. Max förutsätter att Min 

kommer göra det drag som har sämst utgång för Max. När Max har utvärderat sina och Mins 

drag så långt fram som hen kan, utvärderar hen det speltillståndet utifrån sina egna 

förutsättningar, hur bra det läget är för Max själv. Därefter backar Max uppåt för varje drag 

som gjorts och undersöker om Min och hen själv skulle göra de drag som ledde till just det 

tillståndet om de spelade optimalt. I Figur 6 illustreras det sökträd som Max går igenom 

under sin genomsökning. I figuren kan det ses att Max vid sitt drag alltid föredrar att göra det 

drag som ger mest poäng, medan Min alltid föredrar att göra det som ger minst poäng till 

Max (Russell & Norvig, 2010). 

Spelare 1 

Spelare 2 

Spelare 1 

 

    

  

        

 

 

 

Möjliga drag för spelare 1 

Möjliga drag för spelare 2 

Möjliga speltillstånd 
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Figur 6 Exempel på genomsökning med minimax. Max vill minimera sin möjliga 
förlust medan vill Min vill minska Max möjliga vinst. 

Minimax-algoritmen är en rekursiv algoritm som utifrån det nuvarande speltillståndet 

vandrar nedåt i sökträdet. Varje gren i trädet följs tills dess slutnod har nåtts. Därefter backar 

algoritmen upp till närmaste förgrening där nästa gren undersöks tills också dennes slutnod 

är nådd. Algoritmen fortsätter på samma sätt tills hela sökträdet har sökts igenom. När 

algoritmen har nått en slutnod, antingen för att algoritmen har kommit till det den lägsta 

nivån för genomsökningen eller att ett avslutande läge (vid vinst, förlust eller oavgjort) har 

upptäckts, utvärderas denna efter den givna heuristiken. Värdet, kallat minimaxvärde av 

Russel och Norvig (2010), backas därefter upp genom sökträdet när rekursionen börjar 

nystas upp. I Figur 6 är alla noder i raden längst ned slutnoder för minimax-algoritmen. 

Värdena som står inskrivna i slutnoderna är minimax-värden, uträknade av en 

evalueringsalgoritm. Vid val av drag till de speltillstånden är det Max tur att välja drag. Max 

vill ha så mycket vinst som möjligt och väljer det drag som ger högst utdelning. Värdet av det 

drag som Max väljer överförs därefter upp till nästa nivå av noder (rad två nerifrån i Figur 6). 

Vid det här tillfället är det Mins tur att göra sitt drag. Min väljer då det drag som ger minst 

vinst till Max. Minimaxvärdet från det draget överförs därefter också uppåt i sökträdet och 

läggs till i nästkommande rad av noder. På det viset fortsätter minimaxvärden att vandra 

uppåt ända tills ett värde har nått toppen av trädet, vilket då är beräknat att vara det bästa 

draget för Max i det här läget. 

Minimax-algoritmen ger bra resultat men är en tidskrävande algoritm. Vid ett ökat sökdjup 

ökar algoritmens exekveringstid och antalet noder att genomsöka exponentiellt vid stor 

förgrening av sökträdet. Minimax-algoritmen söker också igenom delar av sökträdet som 

egentligen är onödiga för genomsökning.  Det vill säga sådana delar som aldrig skulle kunna 

ge något värde som i slutändan skulle ändra Maxs eller Mins val av drag. En genomgång av 

detta ges i följande kapitel om alfa-betabeskärning, en optimeringsalgoritm för minimax som 

tar hänsyn till just det här fenomenet för att kunna göra snabbare genomsökningar (Russell 

& Norvig, 2010). 

Max 

Min 

Max 

4  

5  4  1  7  

1  4  

2  5  4  3  0  1  7  6  
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2.2.2 Alfa-betabeskärning 
Enligt Russel och Norvig (2010) är en stor begränsning hos minimax att vid djupare sökdjup 

med algoritmen ökar förgreningen hos sökträdet exponentiellt. Ett sätt att motverka detta är 

att inte undersöka delar ur sökträdet som ändå är onödiga att söka igenom. En sökteknik som 

verkar på det sättet är alfa-betabeskärning. Som namnet antyder ”beskär” algoritmen 

onödiga delar ur sökträdet.  

I grunden fungerar alfa-betabeskärning och minimax likadant: slutnoder utvärderas och 

värdena i dessa överförs uppåt i sökträdet beroende på Maxs och Mins val. I genomsökningen 

med alfa-betabeskärning tillkommer emellertid två variabler, alfa och beta, som används för 

att spara särskilda minimax-värden ur sökträdet. Alfa är det högsta erhållna minimaxvärdet 

som funnits i en sökväg medan beta är det minsta erhållna värdet (Russell & Norvig, 2010; 

Schaeffer, 1989). 

Ett exempel på alfa-betabeskärning visas i Figur 7. Vid genomsökning av sökträdet gör Max 

drag a. Min svarar med drag d då detta ger mindre vinst till Max. Värdet från den slutnoden 

sänds därför upp ett steg i sökträdet och sparas i beta-variabeln, då det är det lägsta värdet 

som Min hittills har hittat. När värdet sänds uppåt ytterligare en gång sparas det istället i 

alfa-variabeln, då det är det högsta värdet hittills som Max har hittat. När Max undersöker 

drag b kan Min svara med drag e. Som kan ses i Figur 7 är värdet på den slutnod drag e leder 

till mindre än alfavärdet. Detta gör att inget värde kan finnas i noden som drag f leder till 

som skulle kunna ändra varken Maxs eller Mins val: om drag f leder till ett värde som är 

större än det från drag e kommer inte Min välja det. Om värdet däremot är mindre, och Min 

väljer det draget, kommer Max ändå inte välja drag b, då det redan finns ett bättre val. Det är 

alltså ingen idé för algoritmen att söka igenom den delen av trädet och därför ”skärs” den 

delen av. 

 

Figur 7 Ett exempel av alfabeskärning. 

 

Alfa-betabeskärning har i praktiken bättre prestanda än minimax (Russell & Norvig, 2010). 

Schaeffer (1989) menar dock att alfa-betabeskärning inte tar bort den exponentiella ökningen 

av sökträdets storlek, som i sin tur ökar exekveringstid vid genomsökning, utan endast 

dämpar den. I sökträd med jämn förgrening behöver i bästa fall  ⌈   ⌉   ⌊   ⌋    lövnoder 

genomsökas, där f är sökträdets förgreningsfaktor och d är sökdjupet. I värsta fall söks hela 

trädet igenom (Schaeffer, 1989).  

Min 

Max 

2  

3  2  1  ? 

1  2  

a b 

c d e f 



 
  8 

För att förhindra onödiga genomsökningar och ytterligare förbättra alfa-betabeskärnings 

prestanda finns det ett antal olika optimeringsstrategier. En av de vanligaste strategierna är 

ordning av drag. En stor del av alfa-betabeskärnings effektivitet beror på ordningen av 

dragen och speltillstånden i sökträdet. Om ett bättre eller det bästa draget genomsöks tidigt 

av algoritmen desto mer av sökträdet kommer att kunna beskäras. En dragordningsalgoritm 

kan alltså leda till stora förbättringar för en implementation av alfa-betabeskärning (Russell 

& Norvig, 2010; Schaeffer, 1989). Emellertid, som Millington (2006) skriver, är själva 

sökandet av det bästa draget redan algoritmens syfte. Att ordna drag kan då bli en avvägning 

mellan att göra mindre genomsökningar och behöva bidra med mer kunskap till algoritmen.  

Ett par dragordningstekniker som inte behöver ytterligare domänkunskap är 

mördarheuristik (eng. killer heuristic) och dess utveckling historie-heuristik (eng. history 

heuristic). Principen i de båda teknikerna är att spara de drag som lett till en beskärning i 

sökträdet, så kallade mördardrag (eng. killer moves), för att algoritmen ska söka igenom 

dessa först. Tanken är att ett drag som har lett till en beskärning i sökträdet har större chans 

att göra det igen.  Med mördarheuristik sparas endast ett eller ett par sådana drag på varje 

sökdjup. I historie-heuristik används istället en tabell för att spara undan samtliga 

genomsökta drag och antalet gånger varje drag har lett till en beskärning. Alfa-

betabeskärning söker då igenom dragen i den ordning som historie-heuristik-tabellen anger 

(Papadopoulos, Toumpas, Chrysopoulos, & Mitkas, 2012; Schaeffer, 1989). 

Förutom dragordning finns det även ytterligare strategier som kan användas för att optimera 

alfa-beta-beskärningsalgoritmen med avseende på tidseffektivitet. En av dessa strategier är 

transpositionstabeller (eng. transposition table). Transpositionstabeller används för att 

spara redan genomsökta speltillstånd och deras minimaxvärden. Då möjligheten finns att 

olika dragsekvenser i ett spel kan leda till samma speltillstånd kan identiska delar av 

sökträdet bli genomsökta flera gånger. Genom att använda en transpositionstabell kan detta 

undvikas då algoritmen kan slå upp varje speltillstånd i transpositionstabellen. Om ett 

speltillstånd som ska genomsökas redan finns inlagrat i tabellen hämtas dess minimaxvärde 

därifrån istället för att söka om den delen av sökträdet på nytt (Millington, 2006; 

Papadopoulos, Toumpas, Chrysopoulos, & Mitkas, 2012). 

I de fall där ett drag måste ha hittats inom en viss tid och algoritmen måste avbrytas mitt i 

sökningen kan strategin iterativ fördjupning (eng. iterative deepening) användas för att få 

mer tillförlitliga drag (Papadopoulos, et al. 2012). Med iterativ fördjupning söker algoritmen 

till en nivå i taget och ökar därefter sökdjupet ett steg tills det satta sökdjupet eller den 

bestämda tidsgränsen har nåtts. T.ex. om algoritmen ska söka i fyra drag framåt, gör 

algoritmen först en genomsökning på ett drag framåt. När den genomsökningen är klar 

börjar algoritmen om sökningen och söker då till två drag, tre drag och till sist fyra drag. Om 

då tiden har tagit slut innan den sista nivån är nådd, anges bästa draget från den senast 

genomsökta nivån som nästa drag. 

Till synes kan iterativ fördjupning ge väldigt många onödiga genomsökningar, då flera nivåer 

genomsöks flera gånger. Papadopoulos, et al. (2012) menar dock att i praktiken leder iterativ 

fördjupning knappt till någon försämrad tidseffektivitet då den höga förgreningen av 

sökträdet gör att genomsökningen till ett visst sökdjup adderat med genomsökningarna till 

nivåerna innan blir en smärre skillnad än om algoritmen hade sökt till det satta sökdjupet 

direkt. I kombination med en transpositionstabell kan det även öka tidseffektiviteten 

(Papadopoulos, et al. 2012). 
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2.3 Genetiska algoritmer 

Under mitten av 1900-talet började ett flertal dataloger utveckla optimeringsalgoritmer 

inspirerade av den biologiska evolutionen (Mitchell, 1999). Flera av de algoritmerna har idag 

blivit etablerade strategier och tekniker som alla går under samlingsnamnet evolutionära 

tekniker. Grundidén var att skapa program som efterliknar den evolutionära processen, med 

bl.a. naturligt urval och den bäst anpassades överlevnad (Buckland, 2002). En undergrupp 

till evolutionära tekniker är genetiska algoritmer, förkortat GA, vilken är en av de 

populäraste och mest använda teknikerna av de evolutionära teknikerna (Mitchell, 1999). 

Genetiska algoritmer har i grunden samma ansats som evolutionära tekniker, alltså att 

härma den evolutionära processen. I följande stycke beskrivs denna process kort, följt av hur 

detta speglas inom genetiska algoritmer. Därefter beskrivs de grundläggande delarna för GA. 

Som Buckland (2002) beskriver det, är i naturen en av de viktigaste funktionerna för en 

levande organism att föröka sig och sprida sina gener vidare till en eller flera nya individer. 

För att lyckas med detta måste organismen besitta olika egenskaper, t.ex. 

överlevnadsinstinkter, attraktiva drag för det motsatta könet m.m. Egenskaperna och dragen 

kommer huvudsakligen från generna. Genom naturligt urval överlever de organismer som är 

bäst lämpade för sin miljö och kan skaffa avkomma. Detta leder till att de nya organismerna 

som föds kommer att besitta egenskaperna som deras föräldrar hade och kommer eventuellt 

ha ännu högre chans att överleva och i sin tur sprida sina gener vidare. Då det finns en viss 

chans att mutationer kan ske i generna kan nya egenskaper framträda hos enstaka individer. 

Beroende på om mutationen är en för- eller nackdel för organismen kan den sprida sig till 

kommande generationer.  

GA efterliknar den här processen vid exempelvis sökandet av den bästa lösningen på ett 

problem. I stora drag görs detta genom att en population av kandidatlösningar slumpas fram. 

Därefter får denna population utvecklas över flera generationer genom överkorsning och en 

viss chans av mutation hos kandidatlösningarna. Efter ett antal generationer har algoritmen 

förhoppningsvis hittat en lösning. Det är viktigt att poängtera att det aldrig finns några 

garantier att algoritmen någonsin kommer finna en lösning, då mycket av GA beror på 

slumpen. Däremot har en väl-implementerad genetisk algoritm goda chanser att effektivt 

finna en lösning till ett givet problem. (Buckland, 2002) 

Mycket av terminologin inom evolutionsläran har anammats även hos genetiska algoritmer. 

Exempelvis används termer som kromosomer och gener. Beroende på vad för sorts problem 

som ska lösas kan en gen representera olika saker. Om problemet t.ex. är att hitta den 

snabbaste vägen ut ur en labyrint, kan en gen representera ett väderstreck. En kromosom i 

sin tur består av en sekvens av gener, vilket kan representera en kandidatlösning. Ytterligare, 

om flera kromosomer är sammankopplade till en kandidatlösning, kallas den samlade 

mängden kromosomer för ett genom (Mitchell, 1999). Sambandet mellan de olika begreppen 

visas i Figur 8. I de fall en kandidatlösning endast består av en kromosom är kromosomen 

detsamma som genomet. I det här arbetet används genom som benämning på en 

kandidatlösning, även i de fall som denna består av endast en kromosom. 
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Figur 8 Förhållandet mellan gener, kromosomer och genom.  

Den samling kandidatlösningar, genom, som ska utvecklas kallas för en population. 

Populationen är en fast mängd: antalet genom varken ökas eller minskas från en generation 

till en annan.  En genomkörning av en generation, med alla de funktioner och operatorer som 

beskrivs i nästkommande delkapitel, kallas för en epok (Buckland, 2002). Ett exempel av hur 

ett generationsflöde kan se ut illustreras i Figur 9. 
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Figur 9 Ett exempel på ett generationsflöde. 

2.3.1 Evaluering och fitness 
Varje genom evalueras efter hur nära de är en lösning och tilldelas en viss lämplighetspoäng, 

så kallad fitness. En funktion för att evaluera varje genom kallas i det här arbetet för en 

fitnessfunktion. Hur fitnessfunktionen utvärderar genomen beror på vilket sorts problem 

som ska lösas. Om problemet t.ex. är att lösa ett 8-pussel, kan fitnessfunktionen värdera 

genomen beroende på hur många brickor i pusslet som ligger på rätt plats: ju fler brickor som 

ligger rätt för ett genom desto högre fitness tilldelas det genomet. Fitness för genom utgör 

grunden för att avgöra vilka som bör gå vidare till nästa generation (Buckland, 2002). Detta 

beskrivs i nästkommande delkapitel (2.3.2). 
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2.3.2 Selektion 
Processen att välja ut vilka genom som ska överkorsas eller direkt överföras till nästa 

generation kallas för selektion. Detta kan ske på många olika sätt. Några av de vanligaste 

selektionsteknikerna som både Buckland (2002) och Mitchell (1999) tar upp är bl.a. elitism, 

roulettselektion samt turneringsselektion.  

Selektion genom elitism betyder att de n genom som har högst fitness garanteras att 

oförändrade inkluderas i nästkommande generation, där n är ett godtyckligt tal. Detta är ett 

bra sätt att försäkra sig om att de bra lösningarna inte försvinner från en generation till en 

annan. Elitism kan fungera bra i kombination med de flesta andra selektionstekniker, som 

t.ex. roulettselektion som beskrivs i nästkommande stycke. Nackdelen med elitism är att om 

det används i för stor utsträckning, om många genom väljs ut till nästkommande generation, 

kan mångfalden i populationen minska. Ju mindre variation det är mellan genomen, desto 

snabbare fastnar algoritmen i ett läge där populationen slutar utvecklas. Detta leder i sin tur 

till att en optimal lösning kanske aldrig hittas. Enligt Buckland (2002) är det idealiskt, vid 

användandet av elitism, att finjustera balansen mellan att bevara mångfalden hos 

populationen och de bästa genomen för att minimera risken att sådant händer. 

Roulettselektion väljer ut genom för överkorsning med hjälp av inslag av slump. Som namnet 

antyder är selektionen baserat på spelet roulett. Det kan beskrivas som att varje genom delas 

in i var sitt fack i ett rouletthjul, men till skillnad från vanlig roulett är inte alla fack lika stora 

för alla genom. Fackets storlek beror på genomets fitness: ju högre fitness ett genom har, 

desto större blir dess fack. Exempel på hur detta fungerar visas i Figur 10. I roulettselektion 

finns det inga garantier att de bästa kandidatlösningarna väljs ut för överkorsning, även om 

chansen för detta är större. Detta leder till att bra lösningar kan försvinna från en generation 

till en annan. (Buckland, 2002; Mitchell, 1999). 

 

Figur 10 Exempel på roulettselektion. Ju högre fitness ett genom har desto större 
fack i rouletthjulet har det. 

Turneringsselektion kan finnas i olika varianter. I en variant som Buckland (2002) beskriver 

väljs ett antal genom ut slumpmässigt från populationen, varpå de med högst fitness bland 

dessa väljs ut igen för att inkluderas i den nya populationen.  Genomen tas inte bort från den 

ursprungliga populationen, utan kan väljas igen fler gånger ända tills den nya populationen 

är komplett. Mitchell (1999) beskriver en annan variant av turneringsselektion, där två 

individer väljs ut slumpmässigt ur populationen. Därefter tas ett slumptal mellan 0 och 1 

fram. Beroende på om det framtagna slumptalet är större eller mindre än en förbestämd 

parameter, satt till t.ex. 0.75, väljs en av individerna ut för att inkluderas i den nya 

populationen. Om slumptalet t.ex. är mindre än den förbestämda parametern väljs individen 

med högre fitness. Även här kan samma individer väljas flera gånger tills den nya 

populationen har fyllts upp.  

Genom 1

Genom 2

Genom 3

Genom 4
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Enligt Buckland (2002) är en av turneringsselektionens fördelar att den är effektiv att 

implementera. En annan fördel är att det finns en större chans att de genom med hög fitness 

inte kommer falla bort till nästa generation: ju fler genom som väljs ut för fitness-jämförelse, 

desto större chans är det att de med högre fitness finns bland dem.  

2.3.3 Överkorsning 
Vid överkorsning väljs två genom ut via selektion. Bitar av genomens gener byts därefter ut 

mellan dem för att skapa två nya genom. Det finns flera olika sätt att genomföra 

överkorsning. De vanligast förekommande är enpunktskorsning, tvåpunktskorsning och 

flerpunktskorsning (Buckland, 2002; Mitchell, 1999). 

I enpunktskorsning slumpas en plats fram hos genomen som ska korsas. Därefter skärs 

genomen av på den platsen och genomens ändbitar byter plats (se Figur 11). 

Enpunktskorsnings främsta fördelar enligt Mitchell (1999) är att den är lätt att förstå samt 

enkel att implementera. Den kan även fungera bra för vissa sorters problem. Däremot finns 

det vissa kombinationer av gener som omöjligt kan skapas med enpunktskorsning. Dessutom 

är det garanterat att den sista genen hos varje genomen alltid kommer att bytas vid 

överkorsning, vilket gör denna typ av överkorsning låst (Mitchell, 1999). 

 

Figur 11  Enpunktskorsning. Genomen klipps av vid den femte genen hos 
respektive förälder.  

Tvåpunktskorsning fungerar på liknande sätt som enpunktskorsning, med skillnaden att det 

är två platser hos genomet som slumpas fram. Den bit som skärs av mellan dessa punkter i 

det ena genomet byter plats med motsvarande bit hos det andra. (se Figur 12) 

Tvåpunktskorsning kan skapa fler kombinationer av gener än enpunktskorsning men det 

finns ändå kombinationer som tvåpunktskorsning inte kan skapa (Buckland, 2002; Mitchell, 

1999). 

 

Figur 12 Tvåpunktskorsning. Genomen klipps av vid den andra och den fjärde 
genen. 
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I flerpunktskorsning är det, som namnet antyder, en eller flera gener som byter plats med 

varandra. Detta kan göras genom att gå igenom varje position hos det valda genomet och låta 

gener slumpmässigt bytas ut med gener hos motsvarande genom (Buckland, 2002). Exempel 

av hur resultatet av det kan bli visas i Figur 13. Denna typ av överkorsning är flexibel, men 

har den nackdelen att potentiellt bra kandidatlösningar lätt kan förstöras vid överkorsning 

(Mitchell, 1999). Buckland (2002) beskriver det som att för vissa problem verkar den mer 

som en överentusiastisk mutationsoperator (se nästa delkapitel, 2.3.4) vilket inte alltid är 

önskat. 

 

Figur 13 Flerpunktskorsning. Den andra, sjätte och den sjunde genen byter plats 
mellan genomen. 

2.3.4 Mutation 
Mutation fungerar på liknande sätt som flerpunktskorsning beskrivs i föregående delkapitel. 

Dock görs mutation på ett genom oberoende av andra genom, till skillnad från överkorsning. 

Mutation brukar generellt gå till på det sättet att genomet gås stegvis igenom. För varje 

position bestäms slumpmässigt om genen på den positionen ska muteras eller inte. Om en 

mutation sker, slumpas ett nytt värde fram till den platsen. Mutation gör att det finns större 

chans till mångfald i en population, vilket gör att algoritmen inte fastnar i ett läge innan den 

bästa lösningen för problemet har hittats (Buckland, 2002). Det finns en stor chans att 

mutationen leder till en negativ egenskap men den kan även ge en ny positiv egenskap som 

kan komma att sprida sig till nästkommande generationer.  

2.4 Genetisk minimax  

I kapitel 2.2.2 beskrivs alfa-betabeskärning, en algoritm som kan optimera minimax genom 

att beskära delar av sökträdet som är onödiga att genomsöka. Hong, Huang och Lin (2001) 

föreslår en annan mer intuitiv metod att optimera minimax. I sitt arbete använder de en 

genetisk algoritm för att utveckla fram det bästa draget utifrån minimax-algoritmens sökträd. 

I det här arbetet har denna metod valts att kallas för genetisk minimax. I följande delar av 

kapitlet beskrivs de centrala delarna för att kombinera minimax med genetiska algoritmer. 

Därefter gås algoritmen igenom och sist beskrivs Hongs, et al. (2001) experiment och deras 

resultat. 
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2.4.1 Genetiska representationer och val 
I den genetiska algoritmen av minimax är en möjlig sekvens av drag ur ett sökträd ett genom. 

Var och en av generna i genomet representerar ett möjligt drag. Genomen kan kodas som 

t.ex. noderna ur Figur 14: sekvensen av drag vid A blir 111, vid nod B 121 och vid nod C blir 

221. Längden av genomen beror på hur djupt i sökträdet som sökningen sker: om sökdjupet 

ökar med ett steg läggs det ytterligare till en gen till alla genom.  

 

Figur 14 Genompresentation i ett sökträd. 

Den överkorsning som Hong, et al. (2001) har valt till sin metod är enpunktskorsning. Ett av 

skälen för detta är att de olika delsträngarna representerar olika sekvenser av drag och vidare 

representerar de bättre delsträngarna bättre sekvenser av drag. Hong, et al. (2001) menar att 

vid enpunktskorsning och byte mellan delsträngarna brukar den bättre delen av föräldrarna 

att bevaras. Ytterligare ett skäl för användandet av enpunktskorning är att den typen av 

överkorsning är lätt att implementera. Mutationen som används är mycket enkel och 

fungerar så som beskrivits i kapitel 2.3.4. 

2.4.2 Fitness-evaluering och Reservationsträd  
Evalueringen av varje genom utgår ifrån minimax-algoritmen. Detta gör att alla genom måste 

jämföras med varandra för att kunna avgöra om en sekvens av drag är bättre än ett annat. 

Alla olika genom som blivit skapade bör bevaras för att kunna jämföras vid komm ande 

generationer. För att lösa detta föreslår Hong, et al. (2001) en struktur som de kallar för ett 

reservationsträd. Figur 15 visar ett exempel på hur två genom kombineras till ett 

reservationsträd. 
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Figur 15 Exempel på hur reservationsträd byggs upp. 

Till vänster i Figur 15 visas två olika sekvenser av drag, genom A och B, som har 

genuppsättningen 112 för A respektive 121 för B. Det sista speltillståndet i varje genom 

utvärderas efter given heuristik, såsom i minimax (se kapitel 2.2.1). Till höger i samma figur 

visas ett delvis uppbyggt sökträd. Det är det reservationsträd som bildas när genom A och B 

slås ihop. De båda genomens värde sänds nu uppåt i reservationsträdet. För varje nod som 

grenas ut till fler än ett val används samma princip som inom minimax: om det är Max som 

står inför flera drag gör hen det drag som ger högre poäng medan Min gör det drag som ger 

minst poäng till Max. Det sistnämnda kan ses vid nod X i Figur 15, där Mins drag leder till 

fyra poäng istället för fem. 

Hur högt upp ett värde kan överföras i reservationsträdet för en sekvens av drag bestämmer 

hur bra den sekvensen är: ju högre slutnodens värde når desto bättre är det genomet. 

Genomens fitness kan då bestämmas med hur högt dess värden kommer i reservationsträdet. 

Av genomen A och B i Figur 15 skulle B tilldelas högre fitness, då dess värde når ända till 

toppen av reservationsträdet och alltså skulle ha högre chans att väljas att inkluderas till 

nästkommande generation. 

2.4.3 Sökalgoritmen för genetisk minimax 
Det första steget i sökalgoritmen är skapandet av den första generationen av populationen. 

Därefter evalueras slutnoderna i samtliga genom i populationen utifrån en fördefinierad 

evalueringsalgoritm. Med genomen byggs därefter reservationsträdet upp och alla nodvärden 

uppdateras med hjälp av minimax-algoritmen. Alla genom tilldelas en fitness utifrån 

fitnessfunktionen, vilken beskrivits i föregående delkapitel. Selektion sker därefter baserat på 

genomens fitness och överkorsning samt mutation utförs på de valda genomen för att skapa 

nästa generation. Den ovanstående processen fortsätter ända tills kriterierna för att 

algoritmen ska avlutas har uppfyllts. Därefter returneras den bästa lösningen och den första 

noden i denna blir nästa drag. 

X 

Max 

Min 

Max 

 

 

 

5  

 

 

 

4  

4  

4  

4  

4  

5  

5  

A B 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 



 
  16 

2.4.4 Experiment och resultat 
I sina experiment jämförde Hong, et al. (2001) vanlig minimax med deras genetiska variant 

med avseende på precision och på exekveringstid.  

De genererade först fram ett sökträd med ett bestämt djup. För varje nivå i sökträdet kördes 

minimax-algoritmen först för att hitta den bästa lösningen. Detta drag samt andra sekvenser 

av drag i sökträdet rankades utifrån evaluering med hjälp av minimax-algoritmen. När den 

genetiska minimax-algoritmen hade körts och utvecklat fram den till synes bästa lösningen, 

jämfördes denna med resultaten av körningen från minimax-algoritmen. Ju mindre skillnad 

det var mellan de två algoritmernas output, desto bättre precision hade genetisk minimax. 

Resultaten av experimenten visade att skillnaderna mellan dragsekvenserna algoritmerna 

fick fram var små om några alls. Genetisk minimax hade alltså väldigt bra precision.  

Nästa undersökning, bestående av jämförelse av exekveringstid, visade att genetisk minimax 

var mer tidseffektivt än vanlig minimax. Vid små sökdjup hade de båda algoritmerna ungefär 

samma exekveringstid, men ju större sökdjupen blev desto större blev skillnaderna. 

Exekveringstiden för minimax ökade exponentiellt medan genetisk minimax:s exekveringstid 

ökade mycket långsamt. 

I det sista experimentet undersöktes de båda algoritmernas precision vid olika 

tidsbegränsningar.  De dragsekvenser algoritmerna fick fram under deras respektive 

genomsökningar jämfördes med de rangordnade dragsekvenserna från det första 

experimentet. Resultaten visade att den tidsbegränsade genomsökningen med genetisk 

minimax kom närmare den bäst rankade dragsekvensen än vad tidsbegränsad genomsökning 

med minimax gjorde.  

2.5 Relaterad forskning 

Då arbetet behandlar två olika algoritmer, alfa-betabeskärning och genetisk minimax, har 

kapitlet om relaterad forskning delats upp i två olika delar. Första delen, kapitel 2.5.1, 

behandlar forskning om alfa-betabeskärning medan andra delen, kapitel 2.5.2, tar upp 

forskning relaterat till genetisk minimax. 

2.5.1 Forskning inom alfa-betabeskärning 
Som nämndes i kapitel 2.2.2 är alfa-betabeskärning en etablerad algoritm. Genom åren har 

den blivit undersökt och analyserad och många ytterligare optimeringsstrategier har 

tillkommit (Russell & Norvig, 2010; Schaeffer, 1989). 

En av de studier som gjorts kring alfa-betabeskärning på senare tid är gjord av 

Papadopoulos, Toumpas, Chrysopoulos och Mitkas (2012). I sitt arbete undersöker de ett 

antal olika vedertagna optimeringstekniker för alfa-betabeskärning. Detta gjorde de genom 

att implementera en alfa-betabeskärningsalgoritm för spelet Abalone, ett abstrakt 

strategispel för två spelare (Papadopoulos, et al. 2012), på vilken de applicerade ett antal 

olika optimeringsstrategier. De tekniker de använde var bl.a. transpositionstabeller och 

iterativ fördjupning. 

Papadopoulos, et al. (2012) föreslår i sitt arbete en ny dragordningsteknik som de kallar för 

Combined Move Ordering, förkortat CMO. I CMO används inte bara en dragordningsteknik 

utan flera olika används i kombination med varandra. Beroende på vilket sökdjup algoritmen 

befinner sig används olika sätt att ordna dragen på. Papadopoulos, et al. (2012) 
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implementerade tre olika sorters dragordningstekniker. På de tidigaste nivåerna använder de 

en dragordning som de kallar för evalueringssortering (eng. evaluate sorting). I 

evalueringssortering evalueras noderna innan de undersöks rekursivt. Noderna sorteras efter 

de värden de evalueras till i stigande eller fallande ordning, beroende på om dragordningen 

sker vid en maximerande eller minimerande nivå. På något djupare nivåer används historie-

heuristik och på de djupaste sorteras dragen efter vilken typ av drag som görs i spelet. 

Papadopoulos, et al. (2012)  testade sin algoritm med olika optimeringar mot ett antal olika 

motståndare, både mänskliga och artificiella. De värden de samlade in från testerna var 

antalet genomsökta noder vid användning av de olika optimeringarna. I ett experiment 

testades de olika optimeringarna som använts för algoritmen mot en heuristisk motståndare 

med samma evalueringsfunktion. Dessa tester visade bl.a. att deras kombinerade 

dragordning ökade algoritmens hastighet med ca 250 % vid ett visst djup. Tillsammans med 

iterativ fördjupning och transpositionstabeller var ökningen i hastighet på samma djup ca 

300 %. Denna ökning i hastighet med just den kombinationen av optimeringar beror en hel 

del på återanvändandet av den information som erhålls under sökningarna på de grundare 

djupen med iterativ fördjupning, enligt Papadopoulos, et al. (2012). Deras undersökningar 

visade att alla optimeringarna de implementerade, tillsammans ökade alfa-betabeskärnings-

algoritmens prestanda med upp till 130 gånger.  

2.5.2 Forskning relaterat till genetisk minimax 
Utöver Hongs, et al. (2001) arbete har ingen vidare eller liknande forskning av genetiska 

algoritmer i kombination med minimax-algoritmens sökträd gjorts i någon större 

utsträckning, trots deras lovande resultat. Hong, Huang och Lin (2002) har däremot arbetat 

med att applicera genetiska algoritmer på spelträd med en aktör. Spelträd med en aktör är 

t.ex. enspelar-spel och pussel. I deras studier använder de ett liknande tankesätt som vid 

genetisk minimax, dock används inte tekniker som är främst lämpade för två-spelarspel, som 

reservationsträd. Deras studie visar att deras genetiska algoritm fungerar bättre än djupet-

först sökning både med tanke på precision och på exekveringstid vid applicering på ett 

pusselspel som liknar 8-pussel.  

Den senare forskning som har gjorts i ämnet brädspel och evolutionära algoritmer använder i 

större utsträckning genetisk programmering eller andra varianter av genetiska algoritmer för 

att utveckla AI-spelare (Benbasset & Sipper, 2012; Hauptman & Sipper, 2007; Irineo-

Fuentes, Cruz-Cortés, Rodríguez-Henríquez, Ortiz-Arroyo, & Legind Larsen, 2006). 

Att ingen vidare forskning och utveckling har skett sen Hongs, et al. (2001) arbete kan bero 

på olika saker. En anledning kan vara att det redan finns bra och vedertagna optimeringar av 

minimax, som t.ex. alfa-betabeskärning, vilket gör att det inte finns något större intresse att 

utveckla någon annan optimering för att göra samma sak. Alfa-betabeskärning är också 

enklare att implementera än genetisk minimax. I sin grundform, utan ytterligare 

optimeringsstrategier, är det väldigt lite som behövs läggas till minimax-algoritmen för att 

den ska ha alfa-betabeskärning. Vid implementation av genetisk minimax däremot behövs 

bl.a. genetiska representationer för drag och Hongs, et al. (2001) reservationsträd utöver en 

enkel variant av minimax för utvärdering av genom för att algoritmen ska fungera. Detta kan 

också bidra till att det inte finns något större intresse för att vidare utveckla genetisk 

minimax.  
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3 Problemformulering 

Projektets syfte var att jämföra och utvärdera två olika algoritmer, alfa-betabeskärning och 

Hongs, et al. (2001) genetiska minimax, applicerade på spelet Pentago. De egenskaper som 

jämfördes hos algoritmerna var hur effektiva de är med avseende på tidsåtgång vid 

genomsökning efter det bästa draget samt hur väl de presterar. Med prestation avses antalet 

vinster, förluster och oavgjorda matcher vid Pentago-partier mellan de båda algoritmerna. 

Alfa-betabeskärning är en klassisk och relativt enkel algoritm som används bl.a. för brädspel 

av samma sort som Pentago. Trots att den är snabbare än minimax har alfa-betabeskärning 

fortfarande den nackdelen att den är tidskrävande. Vid spel med stor sökrymd kan 

förgreningen i spelträdet bli enorm vid större sökdjup trots beskärningen.  En bra 

implementerad alfa-betabeskärningsalgoritm med bra heuristik kan dock ändå prestera bra 

och göra bra drag inom rimlig tidsåtgång. Att applicera alfa-betabeskärning på Pentago är ett 

naturligt val då den är en vedertagen algoritm. Det är intressant att se hur bra den fungerar i 

det här sammanhanget. 

Den andra algoritmen som användes i undersökningen, genetisk minimax, är inte lika 

utbredd och erkänd som andra algoritmer för brädspel. Som nämndes i kapitel 2.5.2 kan det 

finnas olika anledningar till att algoritmen inte har använts in någon större utsträckning. 

Resultaten vid jämförelse med minimax tyder dock på att det är en lovande algoritm, vilken 

skulle vara intressant att applicera på ett brädspel och också jämföra med alfa-

betabeskärning (Hong, Huang, & Lin, 2001). 

Då både alfa-betabeskärning och genetisk minimax är två olika ansatser att optimera 

minimax-algoritmen är det av intresse att jämföra dessa. Som nämndes tidigare är det 

algoritmernas tidseffektivitet och prestation som utgjorde utvärderingskriterierna. De olika 

kriterierna jämfördes vid matcher mellan algoritmerna, vilka spelades på olika sökdjup samt 

vid olika tidsbegränsningar för algoritmernas genomsökningar. Anledningen till att just de 

här kriterierna var intressanta att jämföra under de här förhållandena var möjligheten att 

den ena algoritmen kan ha övertag över den andra vid olika tillfällen. En hypotes var att vid 

en viss tidsbegränsning presterar genetisk minimax bättre än alfa-betabeskärning och att vid 

obegränsad tid har alfa-betabeskärning övertaget jämfört med genetisk minimax. 

3.1 Delmål 

Projektet delades upp i följande delmål: 

3.1.1 Delmål 1: Implementation av experimentmiljö och algoritmer 
Det första delmålet var att implementera en experimentmiljö som kan hantera Pentagos 

regler (se avsnitt 2.1.1).  Experimentmiljön skulle även vara utrustad med möjligheter att 

utföra experiment och spara matchdata vid partierna som spelades i programmet. 

Implementation av algoritmerna som skulle utvärderas, alfa-betabeskärning och genetisk 

minimax, ingick också i det här delmålet.  

Delmål 1 bestod även av implementation av heuristik. Då Pentago är ett relativt nytt brädspel 

fanns det ingen redan etablerad heuristik att utgå ifrån. Ett alternativ var att använda 

heuristik som används i liknande spel, som t.ex. Gomoku. Detta var dock inte optimalt då 

dessa inte direkt går att applicera på Pentago p.g.a. att speltillstånd i Pentago kan ändras 
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snabbt vid roteringen av brickorna. Istället utgick den valda heuristiken från egna 

erfarenheter. 

I Pentago turas två spelare om att lägga en kula av sin färg på brädet och därefter rotera valfri 

bricka. Målet är för spelarna att få fem kulor i sin färg i rad innan motståndaren får det. För 

att uppnå målet finns det flera olika delar i spelet som spelarna måste överväga. För det 

första bör spelarna sträva efter att lägga kulor i sin färg i rad för att tillslut få fem kulor i rad. 

De bör också reflektera över vilka positioner på brädet som är bra rent strategiskt, utan att 

nödvändigtvis direkt leda till att få fler kulor i rad. T.ex. kan centrum i de roterbara brickorna 

räknas som bra utgångspositioner, då de positionerna ingår i flest vinnarlägen. Förutom att 

ha fokus på sin egen vinst bör spelarna även hålla ett öga på sin motståndare. För att 

förhindra en motståndares vinst bör spelarna placera kulor som blockerar motståndarens 

vinnarläge. Spelarna bör även fundera över vilka positioner som är strategiskt viktiga för 

motståndaren och blockera även dessa.  

Det viktigaste i en heuristik är att spelets olika utgångar prioriteras rätt: en vinst ska värderas 

bättre än oavgjort medan oavgjort ska värderas bättre än en förlust. En heuristik för Pentago 

bör då värdera ett läge där spelaren har fem kulor i sin färg i rad som det bästa läget, då detta 

är en vinst för spelaren. Det läge som bör värderas som sämst är när motståndaren har fem 

kulor i sin färg i rad, då detta är en förlust. Där i mellan bör heuristiken värdera lägen där 

spelaren närmar sig en vinst som bättre, medan de lägen där motståndaren närmar sig en 

vinst som sämre. Ju fler kulor i rad som spelaren har desto närmre är hen en vinst. Alltså bör 

lägen där spelaren har fler kulor i sin färg i rad värderas som bättre lägen. De lägen där 

motståndaren har fler kulor i rad bör i sin tur värderas som sämre. De lägen där spelaren 

innehar positioner som är strategiskt bra bör värderas som bättre, medan de lägen där 

motståndaren innehar sådana positioner bör värderas som sämre. I det här projektet 

utvecklades heuristiken till Pentago i enlighet med ovanstående.  

I korthet kan heuristiken som valdes till projektet beskrivas som följande: ju fler kulor i rad 

som spelaren har, desto närmare är spelaren att nå ett vinnande drag och desto bättre 

utvärderas spelläget att vara. Detta gäller även det motsatta: ju fler kulor i rad motspelaren 

har, desto sämre utvärderas spelläget att vara. Strategiska positioner som värderas som 

bättre är centrum i brickorna. Detta är en enkel heuristik som säkerligen skulle kunna 

utökas. Detta gjordes dock inte i projektet då en allt för komplex heuristik skulle kunna göra 

att algoritmernas genomsökningar blir betydligt långsammare (Russell & Norvig, 2010).  

3.1.2 Delmål 2: Experiment och utvärdering av algoritmer. 
Det andra delmålet var att samla in och utvärdera testdata från matcher mellan algoritmerna. 

Algoritmerna skulle få spela ett antal matcher mot varandra på ett antal olika sökdjup 

samtidigt som testdata samlades in. Experimentets testdata skulle bestå av värden som utgör 

utvärderingskriterierna för algoritmerna, det vill säga algoritmernas tidsåtgång vid 

genomsökning för bästa draget samt vinnar- och förlorarstatistik. Dessa värden skulle 

därefter analyseras och användas för att utvärdera och ytterligare jämföra de båda 

algoritmerna. 
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3.2 Metodbeskrivning 

Syftet med arbetet är att jämföra de båda algoritmerna applicerade på Pentago. Alternativ för 

detta kan vara att göra en kvalitativ undersökning, med intervjuer eller enkäter med 

studenter på skolan som testpersoner. Detta är intressant om man vill skapa en så 

underhållande Pentago-spelare som möjligt. Ett annat alternativ är en kvantitativ metod där 

mätvärden för utvärdering tas fram genom ett antal experiment där olika variabler för 

algoritmerna ändras succesivt (Östbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2004). I det här arbetet 

användes en kvantitativ metod eftersom en sådan är betydligt mindre tidskrävande än en 

kvalitativ.  

Hongs, et al. (2001) ansats för att utvärdera sin version av genetisk minimax utgjorde 

stommen för utvärderingsmetoden i det här projektet. De gör en jämförelse mellan genetisk 

minimax och klassisk minimax genom att undersöka hur nära den genetiska algoritmen 

kommer det bästa draget enligt minimax-algoritmens sökträd. De jämför även båda 

algoritmernas tidseffektivitet genom att mäta deras exekveringstid vid ökande sökdjup. Till 

sist jämför de hur nära algoritmerna kommer det bästa draget vid begränsad söktid. 

I det här projektet valdes en utvärderingsmetod som efterliknar Hongs, et al. (2001) metod. 

Detta gjordes genom att utföra två olika experiment där två olika förutsättningar för 

algoritmernas beteende ändrades i ett antal steg.  

I det första experimentet undersöktes och jämfördes förändringen i exekveringstid hos de två 

algoritmerna när deras sökdjup ökades stegvis. De data som samlades in var tiden det tog för 

algoritmerna att genomföra sina sökningar efter drag vid ett visst sökdjup. Sökdjupet var det 

samma vid ett antal matcher mellan AI-spelarna, därefter ökades det ett steg. Varje steglängd 

var lika lång och samma antal matcher spelades vid varje steg. Statistik över vinster, förluster 

samt oavgjorda matcher samlades också in för att ytterligare utvärdera algoritmernas 

prestationer. 

Vid det andra experimentet låg fokus på hur bra algoritmerna presterar när det finns en viss 

tidsbegränsning för dem att hitta det bästa draget. Som i det första experimentet spelade AI-

spelarna ett antal matcher mot varandra, men istället för att sökdjupet ändras varierades 

spelarnas tidsbegränsning. Sökdjupet var alltså det samma samt konstant för de båda 

algoritmerna, medan deras tidsbegränsning var det som förändrades med ett visst 

tidsintervall ett antal tidssteg för ett visst antal matcher. På samma sätt som i det första 

experimentet lagrades och utvärderades statistik över matchernas utgång. 

Alla de här jämförelserna är av intresse, då algoritmerna kan vara olika bra beroende på hur 

mycket betänketid de får för varje drag: kan alfa-betabeskärning fungera bättre vid 

obegränsad betänketid, hittar genetisk minimax bra drag snabbare vid begränsad betänketid, 

etc. Jämförelser och utvärdering av testdata från de olika experimenten kan alltså ge en 

överblick över hur algoritmerna lämpar sig vid applicering på Pentago-AI.  
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4 Implementation 

I det här kapitlet beskrivs de centrala delarna av genomförandet av det första delmålet, 

beskrivet i kapitel 3.1.1: implementation av experimentmiljö och algoritmer. Kapitlet inleds 

med en genomgång av implementationen och dess design i kapitel 4.1. I kapitel 4.2 beskrivs 

de två AI-spelarna och dess algoritmer. Sist, i kapitel 4.3, beskrivs implementationen för 

exekvering av experiment och hur experimentdata lagras. 

4.1 Design 

Experimentmiljön och AI-spelarnas algoritmer skrevs i programmeringsspråket C++. För 

implementation av grafik av spelet användes biblioteket Simple and Fast Multimedia 

Library (Gomila, 2012) och för hantering av skriptfiler användes skriptbiblioteket Lua 

(Ierusalimschy, Celes, & de Figueiredo, 2012). 

Några av de grundläggande valen som gjordes för Pentago-applikationen var bl.a. hur 

spelbrädet skulle realiseras, hur evalueringen av brädet skulle implementeras samt hur AI-

spelarna skulle interagera med brädet. Till det förstnämnda valdes så kallade bitbräden (eng. 

bitboard) (San Segundo, Galán, Fernando, Rodríguez-Losada, & Jiménez, 2006).  

Bitbräden är en datastruktur som baseras på arrayer av bitar och fungerar som en slags 

påbyggnad av liknande datastrukturer, såsom bitmap och bitset. Bitbräden har använts 

tidigare vid representation av spelbräden i spel av samma typ som Pentago, som t.ex. Schack 

(Boskovic, Greiner, Brest, & Zumer, 2005). Grundidén med bitbräden är att låta varje 

position på ett spelbräde representeras av en bit. Om det är en spelpjäs på en viss position 

sätts biten där till 1, annars är den 0. Vid spel med två eller fler spelare, eller flera olika 

spelpjäser, används flera olika bitbräden: ett bitbräde för varje sorts pjäs och spelare.  

Exempelvis har Schack, som spelas av två spelare, sex stycken olika spelpjäser. Här användas 

då sex stycken olika bitbräden för varje spelare, totalt 12 bitbräden för hela schackbrädet. I 

Pentago behövs endast två stycken bitbräden, en för varje spelare. Figur 16 illustrerar hur 

positioner i ett bitbräde mappas till varje bit och Figur 17 visar ett exempel på hur ett spelläge 

i Pentago representeras av spelarnas två olika bitbräden.  

 

Figur 16 Positionerna på brädet mappas linjärt till ett bitset. 
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Figur 17 Varje spelare är kopplade till varsitt bitbräde. Det vänstra brädet visar 
de positioner där de vita kulorna är placerade, medan det högra visar de 

svartas placering. 

I projektet lades bitbrädesrepresentationen i en egen klass, BitBoard. I BitBoard används 

C++:s datastruktur bitset för att skapa grunden till bitbrädet. BitBoard-klassen har 

funktioner för att manipulera spelbrädet, såsom att placeras en kula på en specifik plats och 

att snurra på en specifik bricka, medsols eller motsols. BitBoard innehåller även funktioner 

för att avgöra om bitbrädet är i ett vinnande tillstånd, alltså om fem kulor ligger i en rad. 

Detta görs med hjälp av bitmasker. Varje möjlig riktning som går att vinna i, lodrätt, vågrätt 

och diagonalt åt höger och åt vänster, sparas i var sin bitmask som i projektet representeras 

med bitsets. Vid sökning efter vinnande tillstånd kombineras var och en av bitmaskerna med 

spelarnas respektive bitbräden genom en konjunktion. Om resultatet efter 

sammanslagningen är lika med den bitmask som användes är det ett vinnande tillstånd. 

Exempel på hur instruktionen ser ut i pseudokod:  

if((bitboard[player0] & bitmask) == bitmask) 

Genom att flytta bitmaskerna en position i taget med en shift-operator kan hela brädet 

kontrolleras efter vinnande rader. Denna princip används även vid evaluering av speltillstånd 

hos AI-algoritmerna, med ytterligare bitmasker för fyra och tre i rad.  

Med BitBoard-klassen skapades även en klass för det roterande draget, kallad RotationMove. 

Denna skapades för att lättare kunna hantera det roterande draget hos Pentago. 

RotationMove innehåller två medlemsvariabler: en heltalsvariabel för att hantera vilken 

bricka som ska roteras och en boolesk variabel för indikation vilket håll brickan ska roteras.  
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De båda algoritmerna som ska utvärderas i projektet, alfa-betabeskärning och genetisk 

minimax, implementerades hos två olika AI-spelare, AlphaBetaPlayer och 

GeneticMinimaxPlayer, vilka beskrivs mer detaljerat i kapitel 4.2.1 respektive 4.2.2. Båda AI-

spelarna ärver funktioner från en virtuell basklass för spelare, Player. I Player definieras 

grundläggande funktioner som samtliga spelarklasser ska ha, t.ex. placering av kula samt 

rotation av bricka. Även funktioner som har med hantering av interaktionen mellan spelare 

och spelbräde, samt bekräftande att dessa funktioner fungerar korrekt, ligger i Player. 

Sådana funktioner är bl.a. booleska flaggor för att indikera om placering av kula har skett och 

om en rotation då är redo att göras. För att kunna testa funktionerna hos spelare och 

bitbräden tidigt i utvecklingsprocessen implementerades två enklare spelare: RandomPlayer, 

som gör sina drag helt slumpmässigt, och HumanPlayer, som styrs av en mänsklig spelare. 

Då dessa inte utgör någon vital del av projektet, förutom som debug-verktyg, kommer de inte 

att tas upp vidare i rapporten. 

Heuristik och evaluering av speltillstånd lades i en fristående klass BoardEvaluator, vilken 

används både av AlphaBetaPlayer och av GeneticMinimaxPlayer, den senare genom klassen 

ReservationTree (se kapitel 4.2.2). Funktioner i BoardEvaluator kallas på både för att avgöra 

om spelet har nått ett sluttillstånd och för att utvärdera speltillstånd efter den givna 

heuristiken. Som nämndes i kapitel 3.1.1 valdes en enkel heuristik. Evalueringsfunktionen i 

BoardEvaluator är utformad så att det första som undersöks vid evaluering av ett tillstånd är 

om motståndaren vinner i det tillståndet eller inte. Om så är fallet returnerar funktionen 

minsta möjliga antal poäng. Om motståndaren inte vinner i det nuvarande tillståndet 

undersöks därefter om spelaren själv vinner. I sådana fall returnerar funktionen det 

maximala antalet poäng. Anledningen till att motståndarens möjliga vinst undersöks först är 

för att få spelarna att undvika att en match blir oavgjord: det är bättre att undvika en 

motståndares vinst än att låta en match sluta lika. 

Om ingen vinst har skett för någon av spelarna fortsätter funktionen med att utvärdera 

speltillståndet. Först kontrolleras om placering i centrum av de roterbara brickorna har skett. 

Då dessa positioner ingår i flest vinnarlägen ger placering i dem en viss poäng. Därefter går 

funktionen igenom var och en av spelarnas bitbräden efter fyra samt tre kulor i rad. Detta 

görs på liknande sätt som vid sökning efter vinnande tillstånd, alltså med hjälp av bitmasker. 

Sammanlagt används tolv olika bitmasker: en i varje riktning med tre, fyra, och fem i rad. Vid 

genomsökning kombineras först spelarens bitbräde med någon av bitmaskerna för fem i rad. 

Motståndarens bitbräde kombineras därefter med samma bitmask. Ifall någon bit är satt till 1 

efter kombinationen med motståndarens bitbräde undersöks inte det läget då det inte kan 

leda till någon vinst.  

Om ingen av bitarna är satta efter kombination med motståndares bitbräde kontrolleras 

därefter spelarens antal satta bitar i samma läge. Om det finns fyra eller tre kulor, vilka inte 

behöver vara i en sammanhängande rad, i läget ökas en räknare för respektive alternativ med 

ett. Därefter jämförs läget med först en bitmask för fyra i rad och därefter för tre i rad. Om 

fyra eller tre kulor i rad har funnits ökar en räknare för respektive alternativ med ett. När en 

genomsökning av ett av bitbrädena är klar räknas det sammanlagda värdet ut av antalet fyra 

och tre i rad samt antalet tillfällen med fyra och tre kulor i ett läge, multiplicerat med den 

poängen som de kombinationerna är satta till. Det slutgiltiga värdet blir skillnaden i poäng 

mellan de båda spelarna. Tabell 1 visar den satta poängsättningen. 
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Tabell 1 Poängsättning vid evaluering av speltillstånd. 

Antal i rad Poäng 

5 i rad 10000 

4 i rad 1000 

3 i rad 100 

4 i ett läge 100 

3 i ett läge 10 

Placering i centrum 10 

 

En så enkel evalueringsfunktion som den som beskrivits i föregående stycke har både 

fördelar och nackdelar. Fördelen är att den är väldigt enkel att implementera och är effektiv 

vid exekvering. En av de stora nackdelarna är dock att den inte fungerar lika bra på olika 

sökdjup. Vid jämna sökdjup, såsom till ett djup av två eller fyra, kan den fungera ypperligt 

medan den inte fungerar lika bra vid ojämna sökdjup. Detta beror på att vid jämna sökdjup 

slutar sökandet vid motståndarens noder och därmed vid motståndarens val. Vid ojämna 

sökdjup slutar sökandet vid spelarens egna val. Det gör att spelaren inte ser om 

motståndaren kan göra något hotfullt drag efteråt. Spelaren väljer då att inte svara på något 

drag som motståndaren gör, då spelaren helt enkelt inte ser något hot. Sökandet till ojämna 

djup leder då till en girig sökning där spelaren i princip endast ser sina egna drag, medan 

sökandet till jämna djup leder till en mer defensiv spelare. Detta fenomen kallas för udda-

jämn-effekten (eng. odd-even effect) (Hauk, Buro, & Schaeffer, 2004). 

Trots att udda-jämn-effekten har betydelse när genetisk minimax och alfa-betabeskärning 

jämförs, strävar algoritmerna, med den valda heuristiken, ändå efter att göra vinnande drag. 

I undersökningarna spelade algoritmerna mot varandra till samma djup och under samma 

förutsättningar. Ett av projektets utvärderingskriterier är hur algoritmerna presterar vid 

Pentago-matcher mot varandra. Alltså kommer spelarnas prestation värderas utifrån 

jämförelse mellan dem. Vid match mellan två giriga och möjligtvis sämre spelare kan det 

ändå vara någon av dem som är bättre än den andre. Då båda spelarna utgår från samma 

heuristik duger en sådan enkel variant som den som valdes.   

Den centrala delen för spelmekanik, hantering av spelare, spelplan samt grafik, ligger i en 

och samma klass, Game. Game tar in två spelarpekare och hanterar vems tur det är och vilket 

sorts drag denne ska göra, placering av kula eller rotation av bricka. I Game ligger spelloopen 

där spelarinputen hanteras och uppdateringen av grafiken sker. Vid väntan på drag skickas 

event till den spelare vars tur det är för närvarande. Detta är för att kunna hantera input från 

mänskliga spelare. AI-spelarna ignorerar eventet och deras algoritmer körs oberoende av 

detta. Figur 18 visar ett klassdiagram av ett urval av de mest väsentliga klasserna i 

programmet. 
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Figur 18 Klassdiagram för programmet. 
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4.2 Algoritmerna och AI-spelarna 

De två algoritmerna som utvärderades i det här arbetet, alfa-betabeskärning och genetisk 

minimax implementerades hos två olika AI-spelare: AlphaBetaPlayer och 

GeneticMinimaxPlayer. I den här delen beskrivs implementationen och de viktigaste delarna 

hos de båda AI-spelarna. 

4.2.1 AlphaBetaPlayer 
Alfa-betabeskärningsalgoritmen för AlphaBetaPlayer fungerar som beskrivits i kapitel 2.2.2. 

Ett speltillstånd representeras av de båda spelarnas olika bitbräden. De två olika drag som 

görs under en spelares tur, placering av kula och rotering av bricka, representerar 

tillsammans kanterna i sökträdet. Detta realiserades med en privat struct MOVE i 

AlphaBetaPlayer-klassen. MOVE består av två olika komponenter, en heltalsvariabel för 

placering och ett RotationMove-objekt.  

Generering av drag sker i en funktion kallad getMoves som har två bitbräden, vilka 

representerar det nuvarande speltillståndet, som inparametrar. De två bitbrädena 

kombineras genom en inklusiv disjunktion, vilket resulterar i ett bitbräde som indikerar 

samtliga lediga positioner i speltillståndet. Det kombinerade bitbrädet söks igenom position 

för position. Om en position är satt till 0, vilket är en markering för en ledig position, paras 

den ihop med möjliga roteringar.  

När ett speltillstånd är nästintill tomt med en eller flera tomma brickor kan det uppstå 

onödiga genomsökningar när alfa-betafunktionen körs, om alla möjliga roteringar paras ihop 

med alla möjliga placeringar. För att tydliggöra detta följer här ett exempel: ett möjligt drag 

består av placering av en kula på en position X samt rotering av en tom bricka Y  motsols. 

Detta drag leder till ett speltillstånd som är identiskt med ett drag med samma placering X 

och rotering av bricka Y  medsols. Om det finns en eller flera tomma brickor är det alltså 

onödigt att ta hänsyn till mer än en rotering av en tom bricka åt ett håll. Detta gäller även 

brickor med endast en kula placerad i centrum av brickan då rotering av denna inte heller 

leder till något nytt speltillstånd. För att undvika att flera identiska speltillstånd genomsöks 

vid samma tillfälle undersöks varje bricka i getMoves, ifall de är överflödiga för fler 

roteringar än en, med hjälp av en funktion i klassen BitBoard.  

Som nämndes i kapitel 2.2.2 är ordningen av dragen vid genomsökningen en viktig del för 

effektiviteten av alfa-betabeskärningsalgoritmen. För AlphaBetaPlayer valdes en dragordning 

som efterliknar Papadopoulos, Toumpas, Chrysopoulos, och Mitkas (2012) kombinerade 

dragordning. I det här arbetet användes två av dragordningarna som Papadopoulos, et al. 

(2012) använder: evalueringssortering och historie-heuristik. I sitt arbete använder de även 

en tredje dragordning som baseras på olika sorters drag som kan göras i spelet Abalone, 

vilket är det spel som de använder i sin undersökning. Då reglerna i Pentago inte består av 

flera olika sorters drag, förutom att lägga en kula och snurra en bricka, är denna dragordning 

inte aktuell att använda i det här projektet.  

För AlphaBetaPlayer används evalueringssorteringen i det tre första nivåerna av sökträdet. 

Sortingen görs genom att först simulera alla möjliga drag i ett spelläge och utvärdera dessa 

utifrån antingen spelaren eller motståndaren, beroende på vems drag som ska sorteras. 

Därefter sorteras alla dragen efter de värden de utvärderades till i fallande ordning så a tt de 

som utvärderas som bäst undersöks först.  
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I resterande nivåer i sökträdet används historie-heuristik till dragsorteringen. För 

implementation av historie-heuristik behövdes en datastruktur som sparar par av värden. Att 

detta är nödvändigt beror på att varje drag paras ihop med det värde som ges utifrån historie-

heuristiken, här kallat historie-värde. Medlemsvariabeln som sparar alla drag och 

historievärden, kallad mHistoryMap, skapades med C++:s datastruktur map, vilken sparar 

nyckelpar. I mHistoryMap fungerar drag som unika nycklar till deras respektive historie-

värden. Ett drag görs unikt av var på brädet placeringen görs, vilken bricka som ska roteras 

och åt vilket håll brickan ska snurras. Även annan information skulle kunna läggas till 

nyckeln, som t.ex. om det är den maximerande eller minimerande spelaren som gör draget. 

Ytterligare information om draget behöver dock nödvändigtvis inte leda till bättre resultat 

(Schaeffer, 1989).  

Varje gång ett drag leder till en beskärning i sökträdet uppdateras det dragets historie-värde i 

mHistoryMap. Om inte draget redan finns sparat i mHistoryMap läggs det till och tilldelas ett 

värde. Historie-värdet uppdateras till olika värden beroende på vilken nivå beskärningen 

skedde. Ju närmare roten en beskärning sker desto effektivare blir genomsökningen, 

eftersom en större del av sökträdet blir avskuret. De drag som leder till en tidig beskärning 

har även större potential att vara bra drag genom resten av sökträdet. (Schaeffer, 1989). 

Därför bör högre värden tilldelas de drag som leder till en beskärning nära sökträdets rot. 

Schaeffer (1989) föreslår en tilldelning till historie-värdet på    vid varje beskärning, där d är 

det aktuella sökdjupet, vilket i det här fallet går mot noll. Denna tilldelning till historie-värdet 

användes också i det här projektet. När AlphaBetaPlayer har sökt igenom tre nivåer och har 

nått den fjärde börjar dragen sorteras, i fallande ordning, efter deras historie-värden i 

mHistoryMap. Om drag som ska sorteras inte redan har lagts till innan i mHistoryMap läggs 

de till med noll som historie-värde.  

Vid exekvering av alfa-betabeskärningsfunktionen i AlphaBetaPlayer, kallad 

alphaBetaFunction, simuleras nya speltillstånd genom att skapa temporära bitboards för att 

representera spelarna och utför de drag som ska genomsökas på dessa. Funktionen kallar 

därefter på sig själv igen och utför samma procedur igen ända tills det maximala djupet satt 

för genomsökningen är nådd eller att ett slutläge har nåtts. 

En av projektets undersökningar är att låta de båda AI-spelarna spela mot varandra under en 

viss tidsbegränsning. Vid genomsökning till djupa nivåer finns det en risk att 

AlphaBetaPlayer inte kommer hinna hitta något drag över huvudtaget inom 

tidsbegränsningen, då algoritmen kan bli väldigt tidskrävande. För att undvika detta 

implementerades iterativ fördjupning. Med iterativ fördjupning kan AlphaBetaPlayer hinna 

hitta ett drag på en grundare nivå innan den fortsätter till de djupare. Under samtliga 

genomsökningar med iterativ fördjupning uppdateras även dragens historie-värden i 

mHistoryMap, vilket ger algoritmen ytterligare användbar information vid sorteringen av 

drag på de djupare nivåerna (Papadopoulos, Toumpas, Chrysopoulos, & Mitkas, 2012).  

4.2.2 GeneticMinimaxPlayer 
I kapitel 2.3 beskrevs olika kompontenter och terminologi för genetiska algoritmer. I 

implementationen av GeneticMinimaxPlayer används samma typ av terminologi. Figur 19 

visar ett klassdiagram över de genetiska komponenterna för GeneticMinimaxPlayer och deras 

relation till varandra. 
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Figur 19 Segment av programmet klassdiagram bestående av klasserna till den 
genetiska algoritmen. 

Ett drag representeras som en kromosom, som i sin tur består av två olika gener: en 

heltalsvariabel för placering och ett RotationMove-objekt. Detta implementerades i klassen 

Chromosome, vilken också innehåller grundläggande funktioner för att t.ex. slumpa fram nya 

värden till de olika generna. Implementationen av genom gjordes i klassen Genome, som 

alltså representerar en sekvens av kromosomer. Över genomet skapades klassen Individual 

för att representera en individ, vilken innehåller ett genom och dennes fitness. Klassen 

Population tar in en mängd av individer och innehåller olika funktioner för att hantera dessa. 

I evolutionsprocessen, med inledningsvis framslumpande av den första populationen och 

skapandet av nya individer, tilldelas varje individ ett, för den nuvarande populationen, unikt 

ID-nummer. Detta är till för att lättare uppdatera rätt individ till rätt fitness, vilket förklaras 

tydligare senare i kapitlet. 

De centrala funktionerna för genetiska algoritmer, selektion, överkorsning och mutation, 

implementerades direkt i GeneticMinimaxPlayer. Den selektionsfunktion som 

implementerades var turneringsselektion (se kapitel 2.3.2). Turneringsselektion valdes bl.a. 

för att den minskar risken att bra individer försvinner ur populationen utan att bidra helt till 

elitism. I projektet gjordes en kombination av Mitchells (1999) och Bucklands (2002) 

varianter av selektionen. Först väljs fyra genom slumpmässigt ur populationen. Av dessa väljs 

antingen det genom med högst fitness eller det med lägst att ingå i den nya populationen. 

Efter balansering sattes sannolikheten att det genom med högst fitness väljs till 85 %. Detta 

gör att det finns en chans att även de genom med lägre fitness inkluderas i populationen 

vilket bidrar till en ökad mångfald.  

Algoritmens mutationsfunktion fungerar såsom beskrivits i kapitel 2.3.4. I genetiska 

algoritmer brukar sannolikheten att en mutation sker vara relativt låg och ligga runt ca 1 % 

eller mindre (Mitchell, 1999). Efter viss balansering av GeneticMinimaxPlayer visade det sig 

dock att en något högre mutationschans gav bättre resultat. Sannolikheten att en mutation 

ska ske sattes därför till 15 % för varje gen i genomet. 

En viktig del av genetiska algoritmer är överkorsningen av genom. I utvecklandet av genetisk 

minimax till Pentago är det dock osäkert hur lämplig överkorsning är. Med tanke på hur 

spelreglerna för Pentago är utformade, med placering av kulor på olika positioner och 

rotation av brickor finns det en chans att överkorsning av olika individer resulterar i 

regelvidriga dragsekvenser. En dragsekvens är regelvidrig när den leder till att två kulor 

placeras på samma position. För att undvika detta gjordes en funktion för att sortera ut 
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individer med regelvidriga dragsekvenser ur populationen. För varje ny individ som skapas 

samt efter överkorsning och mutation görs en koll om ordningen av genomen kommer leda 

till att en ogiltig placering kommer ske.  

Ett argument mot användningen av överkorsning är just chansen att genom med regelvidriga 

dragsekvenser kan uppstå. Istället för överkorsning som huvudsaklig del i 

evolutionsalgoritmen skulle utveckling för population kunna baseras mer på mutation. 

Överkorsning kan däremot bidra till en ökad mångfald bland individerna och hindra att 

algoritmen slutar att utvecklas efter ett antal generationer, vilket är ett skäl för att ändå 

inkludera överkorsning i evolutionsprocessen.  

Trots argumenten mot överkorsning inkluderades det i GeneticMinimaxPlayer. Som 

nämndes i kapitel 2.5.2 har ingen ytterligare forskning skett kring Hongs, et al. (2001) 

genetiska minimax i någon större utsträckning. Det har heller inte skett någon större 

forskning kring genetiska algoritmer och minimax applicerade på brädspel. Därför finns det 

inte många andra relevanta arbeten att använda till implementationen av genetisk minimax. 

I det här projektet har GeneticMinimaxPlayer valts att efterlika Hongs, et al. (2001) och 

därför har överkorsning använts, trots att det finns klara tecken på att förbättringar skulle 

kunna behövas. Den överkorsningsmetod som valdes var enpunktskorsning. Med 

enpunktskorsning tenderar de bra delsträngarna från genomet att sparas vid överkorsningen 

(Hong, Huang, & Lin, 2001). Det minskar även risken att bra delsträngar förstörs jämfört 

med två- och flerpunktskorsning (Mitchell, 1999). Efter balansering sattes sannolikheten att 

en överkorsning sker till 65 %.  

Efter ytterligare balansering sattes storleken för algoritmens population till 30 individer. 

Vidare valdes dessa att utvecklas under 600 generationer. Anledningen till att 

generationsantalet sattes så högt beror på att ju fler generationer som algoritmen går igenom 

desto bättre kan resultatet av sökningen bli. Att ha ett högt generationstal kan leda till en 

ökad exekveringstid men detta är en avvägning som gjordes. 

En av de centrala komponenterna för den genetiska minimax-algoritmen är 

reservationsträdet, vilket beskrivs i kapitel 2.4.2. Reservationsträdet implementerades i en 

separat klass ReservationTree med alla nödvändiga funktioner inkluderade i denna. Till 

grunden för trädstrukturen användes ett externt trädbibliotek kallat tree.hh (Peeters, 2009). 

Tree.hh innehåller många smidiga funktioner för att gå igenom en trädstruktur på olika 

nivåer, vilket är nödvändigt för implementationen av reservationsträdet för att lätt kunna 

lägga till och uppdatera noder. När den första populationen för den genetiska algoritmen 

slumpas fram uppdateras reservationsträdet och populationens fitness. Detta görs också för 

varje generation i evolutionsprocessen. I samband med att varje kromosom från 

populationens individer bygger upp trädet evalueras även lövnoderna utifrån det speltillstånd 

de representerar och deras minimaxvärden uppdateras. För att lätt kunna identifiera vilka 

grenar i reservationsträdet som hör till individerna från den aktuella populationen fästs även 

en ID-nod i slutet av individernas slutnoder. ID-noderna innehåller endast, som namnet 

antyder, ID-nummer som motsvarar de ID-nummer som individerna erhöll när de skapades, 

beskrivet tidigare i det här kapitlet.   

När hela populationen har lagts till i trädet, uppdateras samtliga noders minimaxvärden med 

hjälp av en enkel minimax-funktion. Varje individs fitness uppdateras sedan genom att 

samtliga trädets lövnoder gås igenom. Om en lövnod är en ID-nod stegar funktionen uppåt i 

trädet och kontrollerar hur högt upp i trädet som den ursprungliga nodens minimaxvärde 
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går. Om hela trädets höjd är H och k är hur långt den aktuella noden är från roten, räknas 

individernas fitness ut med: H – k + 1. När alla lövnoder har undersökts och alla individer 

har tilldelats en fitness tas alla ID-noder bort inför insättningen av nästa population och nya 

individer. 

4.3 Experiment 

För att smidigt kunna samla in data och utföra de experiment som fastställdes i det andra 

delmålet (kapitel 3.1.2) skapades en separat experimentklass, kallad Experiment. Även en 

hjälpklass för hantering av läsning av skriptfiler skapades, ExperimentConfiguration. 

ExperimentConfiguration använder skriptbiblioteket Lua för att ladda in en skriptfil samt ta 

ut olika värden ur denna. I skriptfilerna anges olika alternativ för experimentkörningar, som 

t.ex. hur många matcher som ska köras, vilka spelartyper som ska spela samt vilket sökdjup 

spelarna ska ha. När ett experiment körts klart sparas data från matchen till olika textfiler. 

I Experiment implementerades tre olika typer av experiment. Det första var ett enkelt 

experiment där två spelare kör ett antal matcher mot varandra på ett fast sökdjup och vinnar- 

och förlorarstatistik sparas. Denna skapades som ett lätt debug-verktyg i ett tidigt skede i 

projektet. Det andra experimentet kör ett antal matcher med två spelare med ett ökande 

sökdjup: båda spelarna börjar på ett sökdjup av ett där ett antal matcher spelas. Därefter 

ökas båda spelarnas sökdjup med ett och samma antal matcher spelas igen. Detta görs tills 

det sökdjup som angetts i skriptfilen har nåtts. De data som samlas in är både antalet vinster 

för de båda spelarna och antalet oavgjorda matcher samt den genomsnittliga tiden som det 

tar för en spelare att göra ett drag under varje match. Mätningen av tidsåtgången för varje 

spelare startas när funktionen för nästa spelares drag kallas i Game, och stoppas när draget 

har hämtats. Sparande av tidsåtgång sker i spelarklasserna och hämtas av experimentklassen 

när en match är avslutad. 

Den tredje typen av experiment låter två spelare spela under viss tidsbegränsning ett antal 

olika matcher. Tidsbegränsningen ökas med ett visst intervall ett visst antal steg. Tiden 

spelarna har på sig att göra sina drag läses in från skriptfiler, likaså hur många tidssteg som 

ska göras och hur stort tidsintervallet mellan varje steg är. Tidsbegränsningen sker i 

spelarklassernas sökfunktioner, vilka kontinuerligt kontrollerar ifall tidsbegränsningen har 

överskridits. Om så är fallet avlutas genomsökningen. Om inget giltigt drag har hunnits 

sparas undan när genomsökningen stoppas hanterar spelarna detta på olika sätt. 

GeneticMinimaxPlayer slumpar fram ett giltigt drag medan AlphaBetaPlayer generar alla 

giltiga drag för det nuvarande speltillståndet och väljer det första draget av dessa. De data 

som sparas är de samma som i föregående experimenttyp, det vill säga vinnar-

/förlorarstatistik samt tidsåtgång. Tidsåtgången inkluderas som en kontroll om spelarna 

överskrider tidsbegränsningen och i så fall hur mycket de överskrider den. 
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5 Utvärdering 

Syftet med projektet var att jämföra och utvärdera algoritmerna alfa-betabeskärning och 

genetisk minimax applicerade på Pentago. I arbetets andra delmål, beskrivet i kapitel 3.1.2, 

fastställdes att detta skulle göras genom två olika experiment. I det här kapitlet redovisas och 

utvärderas resultaten från de experimenten. Kapitlet är indelat i två delkapitel där det första 

delkapitlet, kapitel 5.1, redovisar resultaten från de två olika experimenten. Det andra 

delkapitel, kapitel 5.2, består av både en analys av resultaten och en utvärdering av 

algoritmerna och undersökningsmetoden. 

5.1 Resultat 

Den första typen av experiment var att låta spelarna spela ett antal matcher mot varandra på 

ett antal olika sökdjup medan data av exekveringstid, vinster och oavgjorda matcher 

samlades in. I den andra typen av experiment spelade spelarna ett antal matcher mot 

varandra vid ett fast sökdjup men med vissa tidsbegränsningar. Resultaten av experimenten 

presenteras i delkapitel 5.1.1 och 5.1.2 i form av både tabeller och grafer.  

5.1.1 Experiment 1: Ökande sökdjup 
I det första experimentet spelade AI-spelarna mot varandra på ett sökdjup på nivå ett t.o.m. 

nivå fem. Vid varje sökdjup spelades 200 matcher. Tabell 2 visar den genomsnittliga 

tidsåtgången för betänketiden vid ett drag hos varje spelare vid var och ett av de olika 

sökdjupen. I Figur 20 en graf av tiderna vid de olika sökdjupen från Tabell 2. 

Tabell 2 Genomsnittlig tidsåtgång i sekunder för ett drag för AI-spelarna vid ett sökdjup på 

ett t.o.m. fem.  

Sökdjup AlphaBetaPlayer GeneticMinimaxPlayer 

1 0,00289 0,28208 

2 0,23245 0,36380 

3 1,89545 0,58893 

4 10,52895 0,78577 

5 139,26040 0,98018 
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Figur 20 Graf över genomsnittlig tidsåtgång för ett drag hos spelarna vid ett ökat 
sökdjup.  Tiden är angiven i sekunder. 

I Tabell 2 och Figur 20 framgår hur exekveringstiden för AlphaBetaPlayer ökar dramatiskt 

vid ett större sökdjup jämfört med GeneticMinimaxPlayer. För GeneticMinimaxPlayer är 

ökningen i exekveringstid mycket liten. Att GeneticMinimaxPlayer hittar sina drag snabbare 

än AlphaBetaPlayer behöver dock inte betyda att den presterar bättre, vilket kan ses i Tabell 

3 som presenterar vinnarstatistiken vid varje sökdjup. 

Tabell 3 Antal vinster för spelarna samt antal oavgjorda matcher vid varje sökdjup. 

Sökdjup AlphaBetaPlayer GeneticMinimaxPlayer Oavgjort 

1 100 100 0 

2 188 0 12 

3 196 4 0 

4 200 0 0 

5 195 5 0 

 

Resultaten från Tabell 3 visar att AlphaBetaPlayer utklassar GeneticMinimaxPlayer totalt, 

med undantag vid sökdjup ett där de båda spelarna vunnit lika många gånger. Vid övriga 

sökdjup vinner GeneticMinimaxPlayer endast ett fåtal gånger mot AlphaBetaPlayer och få 

matcher blir oavgjorda.  

Att GeneticMinimaxPlayer ligger lika med AlphaBetaPlayer vid ett sökdjup av ett kan bero på 

att vid det djupet blir sökträdet väldigt litet. Det blir enklare för evolutionsfunktionen att 

hitta det bästa draget, då varje genom endast kommer innehålla en kromosom. 

GeneticMinimaxPlayer lyckas alltså hitta det bästa draget varje gång och vinner därför lika 

många gånger som AlphaBetaPlayer. På de djupare sökdjupen blir sökträdet dock snabbt 

större och det blir svårare för den genetiska algortimen att hitta de bästa dragen. En mer 

ingående analys av detta görs i kommande delkapitel, kapitel 5.2. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5

T
id

 (
s)

 

Sökdjup 

Genomsnittlig tidsåtgång 

AlphaBetaPlayer

GeneticMinimaxPlayer



 
  33 

Trots att AlphaBetaPlayer och GeneticMinimaxPlayer ligger lika i antalet vunna matcher vid 

sökdjup ett har dock GeneticMinimaxPlayer en betydligt längre exekveringstid än 

AlphaBetaPlayer. Detta syns måhända inte i Figur 20 men i Tabell 2 är att det tydligare: 

GeneticMinimaxPlayer har en genomsnittlig exekveringstid som är hundra gånger större än 

AlphaBetaPlayer. I praktiken kan skillnaden vara knappt märkbar men trots det är det en 

stor skillnad mellan algoritmerna. 

Vid djup två vinner AlphaBetaPlayer de allra flesta av matcherna medan 

GeneticMinimaxPlayer inte vinner en enda gång och vid djup fyra vinner AlphaBetaPlayer 

samtliga matcher. Vid djup två spelar dock algoritmerna oavgjort tolv gånger av de tvåhundra 

matcherna. AlphaBetaPlayer har ett klart övertag mot GeneticMinimaxPlayer på den här 

nivån men det kan finnas ytterligare orsaker till att GeneticMinimaxPlayer inte har en enda 

vinst. Om två spelare spelar exakt likadant varje gång de spelar blir utfallet av spelet alltid 

detsamma, oavsett om det är vinst för vit/svart eller oavgjort. Om spelarna spelar optimalt 

utifrån den implementerade heuristiken i projektet vid ett sökdjup av två blir utfallet alltid 

oavgjort. Därför, om GeneticMinimaxPlayer hittar de bästa draget blir utfallet mycket troligt 

oavgjort om denne spelar mot AlphaBetaPlayer. Då GeneticMinimaxPlayer inte 

nödvändigtvis spelar exakt likadant som AlphaBetaPlayer, då denne är baserad på en 

genetisk algoritm och är därför inte deterministisk, kan det finnas en chans att de drag som 

den hittar i praktiken skulle kunna vara bättre än de AlphaBetaPlayer gör. Det troligaste är 

dock att om GeneticMinimaxPlayer skulle hitta de optimala draget varje gång skulle utfallet 

av matchen mellan spelarna bli oavgjort. 

Vid ett djup av tre och fem vinner AlphaBetaPlayer flest gånger, men till skillnad från 

sökdjup två och fyra vinner GeneticMinimaxPlayer ett fåtal av matcherna: fyra av de 

tvåhundra matcherna vid sökdjup tre och fem vid sökdjup fem. Att AlphaBetaPlayer spelar 

något sämre vartannat sökdjup beror på udda-jämn-effekten, vilken beskrevs i kapitel 4.1. Då 

AlphaBetaPlayer vid dessa sökdjup har en girig spelstrategi och inte svarar på sin 

motståndares drag kan den vara lättare att vinna mot. Eftersom GeneticMinimaxPlayer 

spelar till samma sökdjup betyder detta att denne ska spela lika girigt, och är även den ett 

lättare motstånd, vilket ändå förklarar det låga antalet vinster. På grund av att de båda 

algoritmerna är giriga leder det ändå till att GeneticMinimaxPlayer har något lättare att 

kamma hem en del vinster, jämfört med matcher på jämna sökdjup. 

5.1.2 Experiment 2: Tidsbegränsning 
Det andra experimentet som gjordes var tidsbegränsning. I experimentet sattes tio stycken 

olika tidsgränser, där 500 matcher kördes vid vardera tidsbegränsningen. Sökdjupet var fast 

och satt till sex. Tidsbegränsningarna var satta i intervaller av 0,1 sekund, från 0,1 t.o.m. 1 

sekund. Tabell 4 visar match-resultaten av körningarna och Figur 21 visar resultaten i form 

av en graf.  
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Tabell 4 Resultat över vinnarstatistik från matcherna mellan AI-spelarna vid 

tidsbegränsning. 

Tidsgräns AlphaBetaPlayer GeneticMinimaxPlayer Oavgjort 

0,1 20 479 1 

0,2 117 383 0 

0,3 290 209 1 

0,4 423 77 0 

0,5 408 92 0 

0,6 408 92 0 

0,7 418 82 0 

0,8 443 57 0 

0,9 434 66 0 

1 436 64 0 

  

 

Figur 21  Graf över sammanlagd vinnarstatistik hos spelarna vid olika 
tidsbegränsningar. Tiden är angiven i sekunder. 

I Tabell 4 och Figur 21 framgår hur GeneticMinimaxPlayer vid de minsta 

tidsbegränsningarna har övertaget över AlphaBetaPlayer. Dock avtar antalet vinster för 

GeneticMinimaxPlayer ju längre tid de båda algoritmerna har på sig. Vid en tidsbegränsning 

av 0,4 sekunder och framåt är AlphaBetaPlayer klart överlägsen GeneticMinimaxPlayer. 

Resultaten visar på en trend, att ju kortare tid spelarna har på sig att hitta det bästa draget 

desto bättre presterar GeneticMinimaxPlayer jämfört med AlphaBetaPlayer. Dock är detta 

tydligast vid väldigt små tidsbegränsningar. I Figur 21 kan trenden ses från 0,1 sekund till 0,4 

sekunder. Därefter avtar den tydliga trenden och antal vinster för GeneticMinimaxPlayer 

ligger mellan 50-100 av 500 matcher vid resten av tidsbegränsningarna. Det vinstantalet är 

fortfarande högre än vad spelaren fick vid samma sökdjup i det första experimentet. Om 

antalet tidsbegränsningar hade ökats i det här experimentet och satts till hela sekunder hade 

antagligen antalet vinster för GeneticMinimaxPlayer varit mycket lägre och minskat väldigt 

snabbt.  
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Efter en tidsbegränsning på 0,4 sekunder är, som nämnts i föregående stycke, 

AlphaBetaPlayer överlägsen GeneticMinimaxPlayer. Dock kan en viss trend anas från Figur 

21. Efter en vinsttopp för AlphaBetaPlayer vid tidsbegränsningen på 0,4 sekunder, dalar 

vinstanatalet för AlphaBetaPlayer vid tidsbegränsningen av 0,5 sekunder till för att därefter 

öka igen vid tidsbegränsningen av 0,7 sekunder. Vid tidsbegränsning 0,8 når 

AlphaBetaPlayer en ny topp av antalet vinster. Därefter dalar antalet vinster igen vid 0,9 

sekunder, och ökar något igen vid 1 sekund. Mellan tidsbegränsning 0,4 t.o.m. 0,8 gör antalet 

vinster för AlphaBetaPlayer som en nedåtböjd båge, och en början till en ny båge kan anas 

efter 0,8. Naturligt ger detta samma bågar till antalet vinster för GeneticMinimaxPlayer, dock 

spegelvända 

Att antalet vinster skiftar i en jämn båge för AlphaBetaPlayer kan bero på implementationen 

av iterativ fördjupning och på udda-jämn-effekten. När AlphaBetaPlayer har en viss tid på sig 

att söka efter det bästa draget hinner den endast söka till ett visst djup. Om den har 

ytterligare tid på sig för genomsökning, kan den hinna söka ett eller flera steg djupare. Som 

beskrivits i tidigare kapitel spelar spelarna på olika sätt beroende på vilket sökdjup de söker 

till. Vid jämna sökdjup är spelarna mer defensiva och vid udda är de mer giriga. Bågarna i 

Figur 21 kan alltså bero på att AlphaBetaPlayer hinner söka till en djupare nivå, vid vilken 

denne inte gör lika bra drag. Med längre tid på sig hinner spelaren söka till ytterligare ett 

sökdjup där den hittar bättre drag. 

Även i det här projektet samlades den genomsnittliga tidsåtgången in. Detta gjordes för att se 

hur nära tidsbegränsningen de båda spelarna hamnade.  Den genomsnittliga tidsåtgången för 

ett drag vid de olika tidsbegränsningarna presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5 Genomsnittlig tidsåtgång för ett drag för varje spelare och tidsbegränsning 

avrundat till fem decimaler. 

Tidsgräns Alfa-betabeskärning Genetisk minimax 

0,1 0,10094 0,10295 

0,2 0,20150 0,20917 

0,3 0,30485 0,30934 

0,4 0,40783 0,40386 

0,5 0,50747 0,50461 

0,6 0,60848 0,60543 

0,7 0,71173 0,69584 

0,8 0,81134 0,77670 

0,9 0,91577 0,85056 

1 1,01655 0,92576 

 

Tabell 5 visar att det är en skillnad på hundradelssekunder mellan spelarna. Vid de första sex 

tidsbegränsningarna, en tiondels till sex tiondelars sekund, överskrider båda spelarna den 

satta tidsgränsen med en tid mellan några tusendels sekunder och någon hundradels sekund. 

Därefter, vid tidsbegränsningarna från och med sju tiondelars sekund och uppåt ligger 

GeneticMinimaxPlayer genomsnittliga tidsåtgång under tidsbegränsningen. AlphaBetaPlayer 

överskrider fortfarande tidsbegränsningen något. När algoritmerna kör mot varandra kan 

denna tidsskillnad knappt märkas med blotta ögat, men detta kan möjligtvis ha påverkat 
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vinstresultatet. Skillnaden beror på att AI-spelarnas algoritmer är uppbyggd på olika sätt 

vilket kan göra att det tar längre tid att avsluta genomsökningen för AlphaBetaPlayer än hos 

GeneticMinimaxPlayer. Att GeneticMinimaxPlayer ligger långt under den satta 

tidsbegränsningen vid de tre sista tiderna kan bero på att den genetiska algoritmen är så 

snabb på att hitta nästkommande drag att den kan avsluta sin algoritm fortare.  

5.2 Analys 

Resultaten från de båda experimenten stöder den hypotes som nämndes i kapitel 3, att alfa-

betabeskärning presterar bättre än genetisk minimax vid obegränsad söktid, medan vid 

tidsbegränsning presterar genetisk minimax bättre. I det första experimentet spelar 

AlphaBetaPlayer betydligt bättre än GeneticMinimaxPlayer. I det andra experimentet har 

däremot GeneticMinimaxPlayer ett övertaget över AlphaBetaPlayer, åtminstone vid de 

minsta tidsbegränsningarna.  

Från resultaten i det första experimentet är GeneticMinimaxPlayer så mycket sämre än 

AlphaBetaPlayer att den har knappt några vinster över huvudtaget, förutom vid ett sökdjup 

av ett där de är jämna. I det andra experimentet är det vid de allra kortaste 

tidsbegränsningarna som GeneticMinimaxPlayer lyckas prestera bättre, vid 0,1 och 0,2 

sekunder. Att spelaren presterar bättre än AlphaBetaPlayer betyder inte heller att den 

presterar bra.  

Att GeneticMinimaxPlayer spelar lika bra som AlphaBetaPlayer vid det första sökdjupet 

beror på att sökträdet är väldigt litet vid den nivån. GeneticMinimaxPlayer lyckas hitta det 

bästa draget då spelaren antagligen hinner gå igenom hela sökträdet vid sökningen. Vid 

djupare sökdjup blir sökträdet snabbt större och möjligheten att hinna söka igenom hela 

trädet finns inte för spelaren. Därför ska den sträva efter att utveckla den bästa 

dragsekvensen. I fallet med att utveckla en dragsekvens i Pentago blir då svårt för algoritmen, 

då speltillstånden är så föränderliga.  

Att ha en viss tidsbegränsning för sökalgoritmer hör ofta ihop med att vid spel med 

mänskliga spelare finns det ett visst krav på att algoritmen inte ska ta för lång tid på sig. 

Studier som gjorts med avseende på väntetid på olika webbtjänster och upplevelsekvalitén 

visar att längden på väntetiden har stor betydelse för hur användaren uppfattar en tjänst 

(Egger, Hossfeld, Schatz, & Fiedler, 2012). Det samma kan antas gälla även spel. Inom 

brädspel vill inte en spelare vänta allt för länge på sin motståndares drag, särskilt om 

spelaren vet om att motståndaren är en AI. Att en mänsklig spelare behöver en viss 

betänketid kan vara förståligt men ett datorprogram ska kunna vara betydligt snabbare. 

Gränsen för när betänketiden blir oacceptabelt lång går dock rimligtvis inte vid två tiondelars 

sekund, vilket skulle vara den motiverade tiden till att använda GeneticMinimaxPlayer 

istället för AlphaBetaPlayer. Då AlphaBetaPlayer efter tre tiondelars sekund vinner betydligt 

fler matcher än GeneticMinimaxPlayer finns det inga skäl till att använda 

GeneticMinimaxPlayer vid en tidsbegränsning av algoritmerna. 

Resultaten från de båda experimenten tyder på att alfa-betabeskärning är en mer lämplig 

algoritm för AI till Pentago än genetisk minimax. Att genetisk minimax inte är en passande 

algoritm för Pentago kan bero på flera olika anledningar. Dels beror det på Pentagos 

utformning och regler. Pentagos spelplan och speltillstånd ändras ofta och snabbt, då båda 

spelarna vid varje drag vrider på någon av de fristående brickorna. I ett sådant spel finns det 

ingen tydlig väg för en genetisk algoritm att utveckla en lämplig dragordning.  
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Som beskrevs i kapitel 2.3.3 är överkorsning en central del i genetiska algoritmer. 

Överkorsning används i Hongs, et al. (2001)  genetiska minimax, där i form av 

enpunktskorsning, för att utveckla den bästa dragsekvensen. Vid genetisk minimax till 

Pentago är det dock inte säkert att överkorsning är lämpligt, vilket diskuterades tidigare i 

kapitel 4.2.2. Grundidén med överkorsning är att två genom med bra fitness tillsammans kan 

skapa nya genom med bättre fitness. Hong, et al. (2001) använder enpunktskorsning med 

antagandet att när delsträngar hos bättre dragsekvenser byts ut mot varandra kan det leda till 

att ännu bättre dragsekvenser bildas. Detta kräver dock att det spelet som genetisk minimax 

ska användas till inte har allt för föränderliga speltillstånd. I spel som Pentago där 

speltillstånden förändras avsevärt från drag till drag blir det mindre chans att delsträngar 

som byts mellan dragsekvenser vid överkorsning gör att de nya dragsekvenserna blir bättre. 

Överkorsningen bidrar då inte nödvändigtvis till att populationen utvecklas kontinuerligt till 

det bättre, utan skapar istället nya individer på ett aggressivt sätt.  

Ett ytterligare problem är frekvensen av skapandet av regelvidriga genom. Vid överkorsning 

finns det en chans att nya individer som skapas inte har giltiga dragordningar, t.ex. att 

placering på samma position görs fler gånger. Då Pentagos speltillstånd skiftar betydligt 

mellan varje drag på grund av de roterande brickorna blir denna risk ännu större. 

Framtagandet av första generationen samt utvecklingen av nästa generation är då en kostsam 

process tidsmässigt då sannolikheten att felaktiga genom uppstår är stor. Ju längre spelet 

pågår och antalet giltiga drag och positioner blir färre ökar risken ytterligare att nya genom 

får regelvidriga dragsekvenser efter överkorsning. Med färre antal lediga positioner på brädet 

blir risken även större att mutation leder till felaktiga genom.  

Alfa-betabeskärning är mer lämplig för AI till Pentago än genetisk minimax. Möjligtvis är 

även alfa-betabeskärning en bra algoritm för applicering på Pentago. Dock har inga 

ytterligare jämförelser har gjorts med mänskliga spelare eller redan existerande AI:s. Sådana 

jämförelser kan behövas för att fastställa om algoritmen verkligen passar bra till Pentago 

eller inte. Fler optimeringar skulle kunna läggas till AlphaBetaPlayer, bl.a. 

transpositionstabeller, som skulle öka spelarens genomsöknings-hastighet och kvalitén av de 

drag denne hittar. Med fler undersökningar och optimeringar skulle man kunna fastställa om 

alfa-betabeskärning kan utgöra grunden för en bra Pentago-AI. 

Undersökningsmetoden som användes i arbetet skulle kunna förbättras. Att mäta spelarnas 

precision vid sökning av drag med endast statistik över antalet vinster, förluster och 

oavgjorda matcher kan vara missvisande och utelämnar information som kunde ge en mer 

ingående utvärdering. Från de insamlade data kan man t.ex. inte se hur nära 

GeneticMinimaxPlayer var att hitta bra drag: spelaren kan antingen ha gjort helt värdelösa 

drag eller bara göra lite sämre drag än AlphaBetaPlayer. De data som har samlats in kan ändå 

vara relevant vid jämförelse av algoritmerna, men med mer ingående information skulle mer 

kunna sägas om spelarna. Att undersöka hur nära algoritmerna kommer det bästa draget kan 

vara ett bättre mått på hur bra genetisk minimax är och hur den kan bli bättre. 

Exekveringstid är ett bra mått på hur snabbt en AI spelar i praktiken. För just spel är det ett 

passande mått då en AI:s betänketid har stor betydelse för spelets underhållningsvärde. För 

att mer systematiskt veta hur effektiv en algoritm är finns det dock andra mått som skulle 

kunna ge en bättre bild och utvärdering. T.ex. är antalet genomsökta noder eller slutnoder 

bättre mått på en algoritms effektivitet (Schaeffer, 1989). 
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6 Slutsatser 

Det sista och avslutande kapitlet inleds med en resultatsammanfattning i kapitel 6.1. Detta 

följs av en diskussion i kapitel 6.2 av resultatet och projektet i både ett mindre och ett större 

perspektiv. Till sist ges förslag på eventuella framtida arbeten i kapitel 6.3. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Projektets syfte var att jämföra och utvärdera två olika algoritmer när de applicerades på 

brädspelet Pentago. Algoritmerna som användes var alfa-betabeskärning och genetisk 

minimax. Arbetet delades in i två delmål.  

Det första delmålet bestod av att implementera experimentmiljön och de båda algoritmerna 

som användes i undersökningen. I det här delmålet ingick även implementation av spelets 

heuristik. Då Pentago är ett relativt nytt spel finns det ingen vedertagen heuristik. I det här 

projektets skapades och implementerades istället heuristiken utifrån egna erfarenheter. Vid 

implementationen av alfa-betabeskärningsalgoritmen lades även till ett antal vedertagna 

förbättringar till denna: iterativ fördjupning och Papadopoulos, et al. (2012) kombinerade 

dragordning med evalueringssortering och historieheuristik. Implementationen av genetisk 

minimax-algoritmen utgick helt från Hongs, et al. (2001) arbete då inga liknande arbeten 

kunde hittas. 

Det andra delmålet bestod av att utföra två olika experiment och utvärdera resultaten av 

dessa. I det första experimentet spelade de båda implementationerna av algoritmerna 200 

matcher mot varandra från ett sökdjup på ett t.o.m. fem. I experimentet utklassar 

implementationen av alfa-betabeskärning implementationen av genetisk minimax totalt, 

förutom vid det grundaste sökdjupet. Exekveringstiden för implementationen av alfa-

betabeskärning ökar däremot betydligt mer än för genetisk minimax vid djupare sökdjup. I 

det andra experimentet spelade implementationerna av algoritmerna mot varandra under ett 

antal olika tidsbegränsningar. Resultaten från experimentet visar på att implementationen av 

genetisk minimax presterar mycket bättre än implementationen av alfa-betabeskärning vid 

de allra minsta tidsbegränsningarna. När spelarna har något längre tid på sig att spela, 0,4 

sekunder och mer, har dock implementationen av alfa-betabeskärning övertaget igen.  

Resultaten från de båda experimenten tyder på att alfa-betabeskärning är en mer passande 

algoritm för Pentago än genetisk minimax. Med ytterligare förbättringar och 

optimeringstekniker har en implementation av alfa-betabeskärning för Pentago potential att 

spela både bra och effektivt. På grund av Pentagos utformning passar inte genetisk minimax 

till Pentago även om förbättringar skulle läggas till implementationen. 

6.2 Diskussion 

Genetisk minimax är inte en passande algoritm för AI till Pentago på grund av den 

föreänderliga naturen hos speltillstånden i Pentago. Möjligtvis skulle algoritmen vara mer 

lämplig för andra spel som inte har lika stor förgreningsfaktor, som Abalone, och/eller där 

speltillstånden inte förändras markant från drag till drag, som Gomoku. 

Minimax-algoritmen används i många andra sammanhang och alltså inte bara inom 

brädspel. Dock är det inte en självklarhet att genetisk minimax skulle vara lika lämplig i 

samma sammanhang som minimax. Inom de områden där det krävs en stor säkerhet att 
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algoritmen ger korrekta svar utifrån vissa förhållanden kan genetisk minimax vara en 

riskabel algoritm att använda. Det finns ingen säkerhet att en genetisk algoritm kommer 

utveckla det bästa valet. Även om det sökträd som genetisk minimax eventuellt skulle 

användas på inte har stor förgreningsfaktor och genetiska algoritmen var väl implementerad 

är genetisk minimax ändå riskabel att använda inom områden där algoritmens precision är 

mycket viktig. I sammanhang som brädspel och spel i övrigt kan den vara mer anpassad. 

Inom dessa sammanhang kan det vara intressantare om en AI är något oförutsägbar, vilket 

genetiska algoritmer kan bidra till. Minimax och alfa-betabeskärning kommer alltid göra 

samma drag när de möts mot ett och samma speltillstånd flera gånger. Genetisk minimax i 

samma situation kan däremot variera sina drag från gång till gång, utan att nödvändigtvis 

göra dåliga drag. 

Nyttan med det här arbetet är ett bidrag till utvecklandet av AI till brädspel. Främst är 

implementationen av Hongs, et al. (2001) genetiska algoritm som inte tidigare har testats på 

brädspel i en större utsträckning. Att utveckla AI:s till brädspel kan även bidra till förbättrade 

AI:s inom andra sorters spel som tur- och realtidsbaserade strategispel. Utvecklandet av en 

genetisk algoritm till denna typ av spel kan vara motiverat, då genetiska algoritmer är icke-

deterministiska. En mer oförutsägbar motståndare kan bli intressantare att spela mot, då 

spelaren inte helt säkert kan förutse dess drag. 

6.3 Framtida arbeten 

Ur ett korttidsperspektiv skulle en eventuell fortsättning eller påbyggnad av arbetet bestå av 

förbättringar av algoritmerna. En del optimeringstekniker implementerades för alfa-

betabeskärning men även ytterligare skulle kunna ha använts för att ytterligare öka 

algoritmens prestanda, som t.ex. transpositionstabeller. De förbättringar som kan göras på 

alfa-betabeskärningar är vedertagna tekniker, men för genetisk minimax finns det inte någon 

sådan forskning. Att försöka förbättra genetisk minimax ytterligare, genom att t.ex. applicera 

optimeringstekniker från alfa-betabeskärning, skulle kunna vara syftet för ett framtida 

arbete.  

Utvärderingsmetoden som användes i arbetet skulle kunna förbättras. Som nämndes kan 

användandet av vinnar-/förlorarstatistik för att utvärdera algoritmernas prestation möjligtvis 

ha gett ett skevt resultat. För att ge algoritmerna en mer rättvis bedömning bör ytterligare 

utvärderingskriter användas. En undersökning där utvärderingskriteriet är hur nära 

algoritmerna kommer de bästa dragen vid ett spel skulle vara mer intressant.  

En av de centrala delarna i projektet var att utveckla en heuristik till Pentago. För att inte 

flytta fokus från algoritmerna till utvecklingen av heuristiken valdes en enkel heuristik att 

implementeras tidigt i arbetet. Då Pentago är ett relativt nytt brädspel utan någon vedertagen 

heuristik hade det dock varit intressant att arbetare vidare på denna. Ett framtida arbete 

skulle då kunna vara att undersöka olika metoder för att utveckla en heuristik till Pentago, 

eller ta fram olika heuristiker och jämföra dessa.  

Under undersökningen i det här arbetet framkom att genetisk minimax inte var en passande 

algoritm för Pentago. Detta berodde allra mest på brädspelets utformning, att speltillstånden 

skiljdes sig mycket åt från drag till drag, och den stora förgreningen av spelträdet. Genetisk 

minimax skulle möjligtvis passa bättre till brädspel med mindre förgrening och/eller där 

speltillstånden inte är lika föränderliga. Vid ett framtida arbete skulle en undersökning av 
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algoritmens lämplighet när den appliceras på brädspel som Abalone eller Gomoku kunna 

göras. 

Algoritmer för brädspel kan även användas för mer komplexa spel som turbaserade 

strategispel. Vidare arbeten och projekt skulle kunna undersöka hur väl genetisk minimax 

lämpar sig för den typen av spel. Här kan även en aspekt av hur rolig en motståndare är vägas 

in. Möjligtvis kan en motståndare uppfattas som roligare och/eller mer utmanade när denne 

är implementerad med hjälp av en genetisk algoritm, då denne kan bli mer oförutsägbar. 
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