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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker två olika tekniker för att evaluera speltillstånd i schack. 

Teknikerna är samevolution och historiebaserad evolution. De används i kombination 

med artificiella neurala nätverk och algoritmen minimax. Teknikerna används för att 

låta två agenter spela schack, genom att välja ut det bästa draget. Kan en agent som 

bygger på samevolution slå en agent som bygger på historiebaserad evolution?  

Teknikerna har testats genom att låta agenterna evolveras i 200 generationer var för 

att sedan låta dem spela mot varandra. Den samevolverade agenten vann tre av 24 

matcher, den historiebaserade vann en, och resten slutade i remi. Det tyder på att en 

samevolverad agent kan slå en historiebaserad, men att de är väldigt lika. 

Undersökningen tyder på att samevolverade schackagenter har stor risk att hamna i ett 

lokalt maximum medan historiebaserade gör många bra drag, men saknar strategi för 

att vinna. 

Nyckelord: Artificiell intelligens, Evolution, Artificiella neurala nätverk, Minimax, 

Schack 
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1 Introduktion 

Forskning om självspelande schackagenter har funnits länge och flera hundra akademiska 

avhandlingar har skrivits om ämnet. Det beror på att schack har relativt enkla regler, men 

kräver väldigt komplexa beräkningar för att vinna; schack har olika pjäser som kan röra sig i 

olika mönster och det gäller att kombinera dem för att vinna (Ensmenger, 2011). Utöver hur 

pjäserna kan röra sig finns det endast några få regler att ta hänsyn till, som t.ex. hur man 

vinner. 

En populär algoritm för att göra schackagenter är minimax, som undersöker alla möjliga 

speltillstånd ett visst antal drag framåt (Ensmenger, 2011). I det här arbetet har den 

kombinerats med artificiella neurala nätverk (ANN) och evolution för att bedöma hur bra ett 

visst drag är.  

ANN används för att lära agenten att "tänka", genom att ange input i en nätverksstruktur och 

läsa av output från den (Tsukimoto, 2000). I det här arbetet representerar output värdet på 

ett visst bräde. Nätverket består av noder och viktade kopplingar, som är ordnade i flera 

lager.  

Evolution kan kombineras med ANN för att agenten själv ska lära sig ge så bra output som 

möjligt i nätverket. Det görs genom att slumpa flera agenter och utvärdera dem. Ju bättre 

agenterna är desto större chans är det att de får fortsätta (Vázquez-Fernándes, Coello Coello, 

och Sagols Troncoso, 2013). Nätverkets vikter har alltså evolverats fram, liksom pjäsernas 

värden.  

Fogel, Hays, Hahn och Quon (2004) visar på att samevolution kan användas framgångsrikt 

till schackbotar. Samevolution bedömer agenterna baserat på dess vinststatistik. Bošković 

m.fl. (2010) visar på samma för historiebaserad evolution. Historiebaserad evolution 

använder en databas med referensmatcher och bedömer agenterna baserat på hur många 

drag som återfinns i databasen. Ingen av dem undersöker dock vilken av teknikerna som är 

bäst.  

Det här arbetet jämför de två teknikerna, genom att implementera dem i en schackmotor, 

och undersöker vilken teknik som blir mest svårslagen om alla andra parametrar är 

identiska. Under inlärningen söker agenterna endast sitt nästkommande drag, medan de 

söker fyra halvdrag framåt under testningen. Det artificiella neurala nätverket består av 65 

inputnoder: en biasnod och en identitetsnod för varje ruta på spelbrädet. Det finns 41 dolda 

noder, varav en är en biasnod och resten är sigmoidnoder. Slutligen finns det en outputnod 

som representerar brädets värde. 
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2 Bakgrund 

Det här kapitlet förklarar vad arbetet kommer handla om. Det börjar med lite kort historia 

om artificiell intelligens med fokus på schackagenter. Sedan beskriver det kortfattat vad 

schack är (2.1), följt av en förklaring av algoritmen minimax (2.2) samt teknikerna evolution 

(2.3) och artificiella neurala nätverk (2.4). Dessutom förklarar kapitlet varför algoritmen och 

teknikerna används i arbetet. 

Forskning om självspelande schackagenter har funnits länge. Termen artificiell intelligens 

började användas på 1950-talet och väldigt tidigt började man forska om schackagenter. 

Forskning om schackagenter har påverkat forskningen om AI till stor grad, och flera hundra 

akademiska avhandlingar har skrivits inom området. Detta beror på att schack har relativt 

enkla regler, men det kräver väldigt komplexa beräkningar för att vinna. Det gör att det 

passar väldigt bra för att testa nya algoritmer. Dessutom har man ofta så många alternativ 

varje drag att inte ens en dator kan utvärdera alla möjliga speltillstånd inom rimlig tid (t.ex. 

den betänketid man har i en vanlig turnering) (Ensmenger, 2011). 

2.1 Schack 

Schack är ett brädspel där två spelare spelar mot varandra. Varje spelare har 16 pjäser (se 

Figur 1). Spelplanen är uppbyggd av ett rutnät och de olika pjäserna kan röra sig i olika 

mönster i rutnätet. Man kan tillfångata motståndarens pjäser genom att ställa en av sina 

egna pjäser på samma ruta som pjäsen man vill ta tillfånga. Vinner gör man genom att 

tillfångata motståndarens kung (se rutorna e1 och e8 i Figur 1). För att vinna behöver man 

ofta kombinera flera olika pjäser, vilket kan skapa oerhört komplexa taktiker. Fullständiga 

regler till schack finns enkelt tillgängligt på internet. 

 

Figur 1 Startpositionen på ett schackbräde (Volkov, 2011) 



 3 

2.2 Minimax 

Minimax (även kallad negamax) går ut på att minimera motståndarens maximala vinst. 

Algoritmen förutsätter att om en spelare tjänar på ett visst drag, så förlorar motståndaren 

lika mycket. Man brukar även förutsätta att man har tillgång till all information, inklusive 

vad motståndaren gör. Det finns dock tillämpningar som inte har tillgång till den 

informationen. 

Algoritmen räknar ut vilket drag som verkar bäst genom att bedöma alla möjliga drag ett 

visst antal steg framåt och utvärdera konsekvenserna av dragen. Om den undersöker 

spelarens drag, så försöker den maximera värdet på draget. Om den undersöker 

motståndarens drag minimeras istället värdet. Alla tillgängliga drag brukar representeras av 

en trädstruktur (se Figur 2). Lövnoderna representerar ett värde på hur bra eller dåligt 

draget är (ett oändligt värde innebär vinst eller förlust, beroende på om det är positiv eller 

negativ oändlighet). Övriga noder får samma värde som det lägsta eller högsta värdet på sina 

barn (beroende på om det minimeras eller maximeras). Rotnoden representerar resultatet 

(alltså det drag som kommer väljas). Hur många drag framåt man söker brukar kallas för 

"ply", så att om man t.ex. söker tre drag framåt kallas det för "3-ply" eller ”ply 3” (Tesauro 

och Kephart, 2000). 

 

Figur 2 Illustration av trädstrukturen i en minimaxalgoritm, där 
speltillståndets värde beräknas till två (Tesauro och Kephart, 2000) 

Lösningar med minimax behöver ofta optimeras; ett stort problem med minimax är att den 

måste undersöka extremt många noder om den söker väldigt djupt (Gilbert, 1985). Därför 

brukar man försöka optimera algoritmen genom att reducera antalet noder som besöks. En 

standardoptimering idag är att använda alfa-betabeskärning (engelska: "alpha-beta 

pruning") (Björnsson och Marsland, 2000), som beskrivs i 2.2.1.  
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2.2.1 Alfa-betabeskärning 

Alfa-betabeskärning går ut på att utesluta noder som inte kommer påverka resultatet av 

minimaxalgoritmen. Det gör den genom att lagra det lägsta eller högsta värdet en nod kan få 

(kallat alfa- eller betavärde) beroende på om den minimerar eller maximerar värdet. Om det 

värdet inte kan bli valt av föräldern, för att förälderns alfa- eller betavärde är bättre, kommer 

inga barn till noden kunna bli valt av föräldern och därmed kan man ignorera dem. Detta gör 

att algoritmen kräver mindre prestanda, men får samma resultat (Abdelbar, 2012). I Figur 3 

kan man se att resultatet minst kommer ha värdet 2 (eftersom värdet maximeras på det 

djupet) och rotnodens högra barn max kommer kunna få värdet 1 (värdet minimeras på det 

djupet). Det gör att en del noder i trädet inte behöver utforskas eftersom de inte kan påverka 

resultatet. 

 

Figur 3 Illustration av alfa-betabeskärning; noden till höger på djup ett kan 
inte bli vald, eftersom dess värde som mest kan bli ett och rotnodens värde kommer 

bli minst två (Abdelbar, 2012) 

2.3 Evolution 

Evolutionära algoritmer kan användas för att värdera ett drag. En utmaning med minimax är 

att värdera hur bra eller dåligt ett visst drag är; vissa pjäser är värda mer än andra, vissa 

rutor är bättre än andra att stå på o.s.v, men det kan vara svårt att veta exakt vad värdet är. 

För att lösa det kan man använda en evolutionär algoritm som balanserar värdena. 

Evolutionära algoritmer går ut på att slumpmässigt generera ett antal individer till en 

population och sedan välja ut de bästa individerna. Nästa generation baseras på de utvalda 

individerna (Vázquez-Fernándes m.fl., 2013).  

Evolutionära algoritmer är inspirerade av biologisk evolution. Varje individ består av gener, 

där en gen kan vara ett element i en sekvens, en vikt i en trädstruktur e.d. En samling 

individer bildar en population. Varje population kallas även för en generation; yngre 
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generationer bildas av de äldre. För att bedöma vilka individer som är bäst används ett s.k. 

fitness-värde (se 2.3.1); ju bättre en individ presterar desto högre fitness får den och högre 

fitness ökar sannolikheten att bli vald (se 2.3.2). En individs sannolikhet att bli vald är alltså 

proportionerlig mot dess fitness. För att skapa en ny generation använder man två tekniker: 

överkorsning och mutation. Överkorsning går ut på att man kombinerar två utvalda 

individer, så att en ny individ blir en blandning av dem. Mutation innebär att en individ 

modifieras, så att en eller flera av dess gener slumpas om (Husbands, Harvey, Cliff och 

Miller, 1997).  

2.3.1 Fitness 

Varje individ tilldelas ett fitnessvärde baserat på hur bra den presterar. Hur man beräknar 

fitness beror på problemet, men det vanligaste är att använda en funktion. Eftersom fitness 

lägger grunden till vilka individer som går vidare är det viktigt att beräkna fitness så att den 

är proportionerlig mot hur bra en individ är. Bošković m.fl. (2010) använder historiebaserad 

evolution. Det går ut på att man jämför varje drag mot en databas för att beräkna fitness. 

Deras agent uppnår en ranking på över 2000 poäng mot schackagenten Rybka, vilket 

motsvarar en mänsklig spelare på mästarnivå. 

Samevolution är ett annat sätt att beräkna fitness; istället för att beräkna fitness med hjälp 

av en funktion, så låter man individerna i en population spela ett antal matcher mot 

varandra. Individernas fitness beräknas då på dess vinststatistik (Chong, Tan och White, 

2005). Fogel, Hays, Hahn och Quon (2004) visar på att schackagenter som använder 

samevolution kan slå en agent med hårdkodade värden, som anses spela lika bra som 

världens bästa mänskliga spelare. De menar att det är fördelaktigt att använda det, eftersom 

samevolution inte kräver någon kunskap om vad som gör en agent bra. Dock visar de inte 

om det hade varit ännu bättre att använda någon annan typ av evolution, som t.ex. 

historiebaserad evolution. 

2.3.2 Selektion 

När individernas fitness har beräknats väljer man ut vilka individer nästa generation ska 

baseras på. Det finns flera sätt att göra det på, som t.ex. roulettehjulsselektion och 

turneringsselektion (Lipowski och Lipowska, 2012; Chong, Tan och White, 2005). 

Roulettehjulsselektion går ut på att summera alla individers fitness och sedan slumpa ett tal 

mellan noll och summan. Sedan itererar man igenom individerna tills summan av dess 

fitness överstiger det slumpade värdet. Den sista individen väljs då ut (Lipowski och 

Lipowska, 2012). Rouletthjulsselektion finns illustrerat i Figur 4. 
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Figur 4 Illustration av rouletthjulsselektion där individen B väljs; summan av 
fitness för A och B är större än det slumpade värdet (Lipowski och Lipowska, 2012) 

Turneringsselektion innebär att man slumpvis väljer ut en viss mängd kandidater bland 

individerna. Den kandidat med högst fitness används sedan för att generera nästa 

generation. Detta upprepas tills tillräckligt många individer har valts ut till nästa generation 

(Chong m.fl., 2005). 

2.3.3 Överkorsning 

När man valt ut individer (hädanefter föräldrar) är det dags att skapa nästa generation 

(hädanefter barn). Det gör man genom att kombinera två föräldrar (se Figur 5). Den ena 

förälderns gener kopieras till det nya barnet fram till en viss brytpunkt. Sedan kopieras den 

andra förälderns gener fram till nästa brytpunkt. Detta upprepas tills barnet är klart. Man 

kan ha en eller flera brytpunkter. Slutligen skapas ett andra barn där föräldrarna byter plats, 

så att man börjar kopiera den andra föräldern (Bošković m.fl., 2010).  

 

Figur 5 Illustration av en överkorsning; de blå generna i barnen har kopierats 
från förälder ett och de vita från förälder två (Bošković m.fl., 2010) 

2.3.4 Mutation 

När man har skapat ett barn med överkorsning, finns det en liten chans att det muteras, så 

att t.ex. en gen i barnet slumpas om. Man använder mutation för att upptäcka nya beteenden 

som kanske gör barnet bättre (Chong m.fl., 2005). Det finns olika sätt att implementera 

mutation: t.ex. Fogel m.fl. (2004) låter hälften av individerna slumpas om helt, medan 

Chong m.fl. (2005) slumpar om några gener i varje individ. Oftast leder mutation till att 
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individen blir sämre, men ibland är det en positiv förändring vilket leder till att agenten 

utvecklas. 

2.4 Artificiella neurala nätverk 

Ett problem med att evolvera fram vikter till minimaxalgoritmen är att vikterna inte kommer 

påverkas av några händelser i matchen; en löpare blir t.ex. mer värdefull ju färre pjäser det 

finns på brädet medan motsatsen gäller för en häst. Det kan lösas med hjälp av artificiella 

neurala nätverk. 

Syftet med artificiella neurala nätverk (ANN) i det här arbetet är att låta agenten själv lära 

sig bedöma ett speltillstånd. Det gör man genom att koppla neuronerna (som representeras 

av noder) till varandra och ange vikter på kopplingarna (se Figur 6). Vikterna balanseras 

sedan i en inlärningsprocess. Neuronerna är oftast organiserade i lager, så att alla neuroner i 

ett lager är kopplat till alla neuroner i ett annat lager. Man anger data i inputlagret och 

resultatet hamnar sedan i outputlagret. Det dolda lagret används endast för att möjliggöra 

mer komplexa uträkningar. 

 

Figur 6 Illustration av ett artificiellt neuralt nätverk med tre lager. Alla noder i 
ett lager är kopplat till alla noder i nästa. Notera att alla kopplingar har vikter, men 

endast v1 och v2 har namngetts i figuren (Tsukimoto, 2000). 

Värdet på en neuron i det dolda lagret och outputlagret räknas ut som         
 
    där a är 

antal noder i lagret innan, värdena på noderna i det föregående lagret är n1, n2, ... na och 

vikterna på kopplingarna är v1, v2, ... va (i Figur 6 får alltså n3 värdet n1*v1+n2*v2). Alltså 

multipliceras varje nod i föregående lager med vikten på sin koppling till den aktuella noden 

och sedan summeras allt ihop (Tsukimoto, 2000).  

Det finns flera olika typer av artificiella neurala nätverk. Den enklaste kallas för 

feedforwardnätverk och det är den som är beskriven ovan. Det finns även t.ex. rekurrenta 

och modulära nätverk (Hsu, 2007; Tsai och Lin, 2011). Rekurrenta nätverk har kopplingar 

från t.ex. det dolda lagret till inputlagret, vilket gör att beräkningarna görs om flera gånger. 

Det gör att de blir användbara till vissa typer av problem (Hsu, 2007). Modulära nätverk går 



 8 

ut på att dela upp ett stort nätverk till flera mindre och sedan välja vilket av dem man ska 

använda för stunden (Tsai och Lin, 2011). 

Värdet på en neuron kan räknas ut med en av fyra typer av funktioner: stegfunktion, 

sigmoidfunktion, identitetsfunktion och biasfunktion. Stegfunktionen får värdet 0 om 

inputen är lägre än ett visst värde och 1 annars (Horio, Aihara och Yamamoto, 2003). 

Sigmoidfunktionen S(x)=1/(1+e-x) fungerar liknande, men har en lite mjukare övergång. Det 

gör att den kan deriveras, vilket är användbart i vissa algoritmer (Fogel m.fl., 2004). 

Identitetsfunktionen får samma värde som dess input och biasfunktionen har ett konstant 

värde (oftast -1) (Horio m.fl., 2003). 
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3 Problemformulering  

Arbetet har jämfört två olika typer av schackagenter. Båda agenterna använde algoritmen 

minimax, som beräknar det bästa draget baserat på vilka drag som kan göras i framtiden. 

Minimaxalgoritmen kombinerades med feedforwardnätverk och evolution. ANN användes 

för att bedöma värdet på draget som minimaxalgoritmen undersöker. Evolution användes 

för att balansera vikterna i ANN. Skillnaden mellan agenterna var hur de beräknade sin 

fitness. En av agenterna använde samevolution och den andra agenten använde en funktion 

för att beräkna fitness.  

En av agenttyperna använde samevolution. Den baseras på ett arbete av Chong m.fl. (2005). 

De använder samevolution för att balansera vikterna i det artificiella neurala nätverket. 

Samevolution går ut på att låta individerna i en population spela matcher mot varandra och 

beräkna deras fitness baserat på dess vinststatistik. 

Den andra typen baseras på ett arbete av Vázquez-Fernándes m.fl. (2013), som istället 

använder historiebaserad evolution. Det innebär att man låter individerna spela matcher 

mot en annan agent och jämför individernas drag med en databas över matcher spelade av 

schackmästare. Ju fler drag individen gör som återfinns i databasen desto högre fitness får 

den. 

Det artificiella neurala nätverket är ett feedforwardnätverk. Detta var för att huvudfokus i 

utvärderingen var evolutionsteknikerna och feedforward är den enklaste typen av ANN. 

Båda agenttyperna använde samma nätverksstruktur för att det inte skulle påverka 

resultatet. 

Vázquez-Fernández m.fl. (2013) använder 20 individer per generation i 200 generationer. 

De siffrorna användes även i detta arbete. Selektionen baserades på turneringsselektion. Det 

var för att även individer med icke-positivt fitness skulle kunna väljas, vilket inte går med 

t.ex. rouletthjulsselektion. Dessutom används turneringsselektion av t.ex. Fogel m.fl. (2004). 

Sökdjupet sattes till ply 4 för att hinna spela matcherna inom rimlig tid. 

Syftet med arbetet var att undersöka om det är bättre att använda evolution eller 

samevolution vid utveckling av agenter till t.ex. spel, om man kombinerar minimax med 

ANN och evolution. Förutsättningen är att spelaren alltid känner till vad motståndaren gör. 

Dessutom ska en spelare påverkas lika mycket positivt som dess motståndare gör negativt av 

varje drag. Arbetet fokuserar på schackagenter, och kommer därför inte garantera att 

resultatet återspeglas i andra spel. Dock kan det ge en fingervisning om vad som är bäst även 

för andra spel.  

Arbetet har alltså undersökt vad schackagenter som använder minimax med ply 4 

kombinerat med feedforwardnätverk och evolution bör använda, om de evolveras i upp till 

200 generationer med 20 individer per generation. Endast turneringsselektion har testats. 

Kan en agent som bygger på samevolution slå en agent som bygger på historiebaserad 

evolution? 
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3.1 Genomförande 

Lösningen byggde på minimax med alfa-betabeskärning. Under inlärningen har båda 

agenttyperna endast undersökt sitt kommande drag (ply 1) och sökte alltså inte i framtiden, 

medan jämförelsen skedde med ply 4, vilket är baserat på Vázquez-Fernández m.fl. (2013) 

(de använde dock ply 6). För att bedöma värdet på ett drag kommer ett artificiellt neuralt 

nätverk användas. Sökdjupet kunde ändras, ifall sökningen tog orimligt lång tid. 

Det artificiella neurala nätverket bestod av 64 inputnoder; varje inputnod representerade en 

ruta på spelbrädet. Fogel m.fl. (2004) använder tre nätverk med 16 inputnoder i varje, men 

eftersom fokus ligger på evolutionen, samt att båda agenterna i det här arbetet använde 

samma nätverksarkitektur, användes endast ett nätverk (så att implementationen blir 

enklare). Varje inputnod tilldelades ett värde baserat på vilken pjäs som står på rutan och en 

tom ruta tilldelades värdet noll. Pjäsernas värden evolverades fram, men kunde endast ha 

värden mellan -50 och 50 för att minska antalet möjliga tillstånd. De var positiva om de 

tillhörde spelaren och negativa om de tillhörde motståndaren. Det fanns en outputnod som 

representerade värdet på det undersökta speltillståndet som en sigmoidfunktion. 

Sigmoidfunktionen skalades upp så att den kan få värden mellan -50 och 50 för att ha lika 

stort intervall som inputnoderna. Slutligen fanns det 40 noder i ett dolt lager, som använde 

en vanlig sigmoidfunktion (som alltså inte skalas upp). Både inputlagret och det dolda lagret 

innehöll var sin biasneuron. Värdena på biasneuronerna och samtliga vikter evolverades 

fram. Samtliga parametrar baseras på arbeten av Fogel m.fl. (2004) och Chong m.fl. (2005). 

Agenterna som byggde på samevolution beräknade dess fitness enligt följande: 5 poäng för 

vinst, 1 poäng vid oavgjort och 0 poäng för förlust. Detta baserades på ett arbete av Chong 

m.fl. (2005).  Agenttypen som inte byggde på samevolution spelade mot sig själv under 

inlärningen (se 4.2.3 för detaljer).  

3.2 Metodbeskrivning 

För att testa agenterna har de implementerats i en schackmotor och att spelat mot varandra. 

Denna metod används av bl.a. Chong m.fl. (2005) och Vázquez-Fernández m.fl. (2013). 

Fördelen med den metoden är att man får ett tydligt svar på vilken som är bäst (den som 

vinner), men det finns en risk att en agent är väldigt bra mot just den motståndaren, men är 

sämre generellt. En alternativ metod hade varit att låta båda agenterna spela mot samma 

motståndare och sedan jämföra vilken som presterar bäst mot den. Den metoden används 

bl.a. av Fogel m.fl. (2004), som testar om agenten kan slå en agent som är i nivå med de 

bästa mänskliga spelarna i världen. Då jämförs de mer rättvist, men problemet blir istället 

hur man bedömer prestationerna; vilken agent är bäst om båda agenterna vinner eller 

förlorar? 

Man skulle kunnat testa agenterna mot mänskliga spelare. Då hade man kunnat använda en 

enkät för att ta reda på hur agenterna upplevs att spela mot. Dock låg fokus i det här arbetet 

på att undersöka vilken agent som var mest svårslagen, vilket gjorde att det räckte med att 

låta dem spela mot sig själva eller andra agenter.  

Agenterna har spelat 24 matcher mot varandra, varav tolv som vit och tolv som svart. Detta 

baseras på Fogel m.fl. (2004). Hade det varit färre matcher, så hade det funnits en risk för 

att en agent vinner av slump och hade det varit fler så hade det tagit längre tid att genomföra 

experimentet. Den agent med flest vinster ansågs vara bäst.  
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4 Implementation  

4.1 Research / Förstudie 

Implementationen till minimaxalgoritmen har inspirerats av Russel, Norvig och Davis 

(2010). Där Russel m.fl. (2010) använder oändligt stora värden använder implementationen 

istället det högsta eller lägsta värdet som går med en flyttalstyp i C#. Dessutom är 

implementationen indelad i två delar, vilket beskrivs i 4.2.1. I övrigt är implementationen 

och algoritmen Russel m.fl. (2010) använder likadana. 

Den historiebaserade agenten använde Forsyth-Edwardsnotation (FEN). FEN används för 

att representera en position i ett schackparti med hjälp av en textsträng. Den första delen av 

textsträngen representerar pjäsernas position. Den börjar på den översta raden (om vit 

börjar nederst) och separerar varje rad med ett snedstreck. Pjäserna representeras av var sin 

bokstav: K för kung, Q för dam, R för torn, N för häst, B för löpare och P för bonde. Vita 

pjäser representeras av versaler och svarta av gemener. Tomma rutor representeras av en 

siffra, som anger hur många tomma rutor i rad som är tomma. Efter pjäsernas position finns 

ett mellanslag, följt av vilken färg som är på tur att spela: w för vit och b för svart. FEN 

innehåller även information om rockad, hur många drag som gjorts m.m. men de används 

inte av implementationen. Följande FEN-sträng anger startpositionen i schack: 

rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1 (Shabazz, 2015). 

Notera att delarna efter w i exemplet inte användes i implementationen. 

4.2 Implementation 

Agenterna (se Agent och dess subklasser i Figur 7) har implementerats i schackmotorn 

ChessBin (Berent 2010), som bygger på plattformen .NET. Både motorn och agenterna är 

skrivna i programmeringsspråket C#. Schackmotorn har stöd för att ändra startbrädet vilket 

gör att man kan låta dem spela mot varandra i olika scenarion, som t.ex. kung och torn mot 

kung. Schackmotorn representeras av Engine i Figur 7, men internt består den av flera 

komponenter.  

 

Figur 7 UML-schema över implementationen. Notera att inte hela 
schackmotorn är inkluderad. 
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4.2.1 Implementation av agenten 

Agent i Figur 7 är en basklass för agenterna. Den kan även flytta en pjäs, men vilken den 

flyttar spelar ingen roll; huvudsaken är att den endast gör tillåtna drag och att man kan spela 

mot den. Agent letar upp alla tillåtna drag (delvis med hjälp av schackmotorn). Den gör 

sedan det första giltiga draget den hittar. Detta gör att man kan testa funktionaliteten innan 

t.ex. minimaxalgoritmen implementeras. Funktionen för att göra ett drag kan skrivas över av 

subklasser för bygga ut lösningen. Agent innehåller även en representation av ett drag samt 

funktioner för att interagera med Engine.  

Minimaxalgoritmen har implementerats i MinimaxAgent. Den söker igenom alla giltiga drag 

Agent hittar ett visst antal drag framåt. Sökningen har implementerats med två funktioner: 

en som returnerar ett drag och en som endast returnerar värdet på ett drag. Den 

förstnämnda söker endast ett steg framåt, men använder den sistnämnda för att räkna ut 

värdet på varje drag i det djupet. Detta för att optimera prestanda; vilket drag man 

undersökt är endast intressant när draget ska göras och alltså inte när man söker flera drag 

framåt. 

För att beräkna värdet på ett visst bräde används ett ANN (se 4.2.2). ANN-agent modifierar 

minimaxagentens funktion för att beräkna värdet på ett bräde, så att den returnerar värdet 

på outputnoden i nätverket istället. Det gör att agenten kan lära sig värdera drag genom att 

tillämpa en inlärningsteknik. Om ingen inlärningsteknik används får alla inputnoder värdet 

noll, alla biasnoder värdet -1 och alla vikter värdet 0,001. Detta för att kunna testa 

funktionaliteten i nätverket genom att manuellt räkna ut vilket drag som kommer göras. 

Värdena kan ändras av subklasser. 

EvolutionANN-agent har designats för att evolveras (se 4.2.3). Den sätter värden på vikter 

och inputnoder i ANN-agent. När den spelar räknar den ut ett fitnessvärde. Man kan ange 

värdena i konstruktorn för att underlätta evolvering. Värdena kan även hämtas från (eller 

sparas till) en textfil.  Om man inte anger något sätt att hämta värden på, så slumpas 

samtliga värden. Det används för att skapa den första generationen. Om agenten är inställd 

på att samevolveras räknar den ut sitt fitnessvärde i slutet av matchen. Den får då fem poäng 

för vinst, en poäng vid oavgjort och noll poäng vid förlust (vilket beskrivs i 3.1).  

Om agenten är inställd på att använda historiebaserad evolution jämför den istället varje 

drag med 1757 referensmatcher med spelare som har titeln mästare eller bättre. Vázquez-

Fernándes m.fl. (2013) använder 4000 matcher, men jämför endast vinnarens drag. I 

implementationen jämförs istället båda spelarnas drag. Databasen med matcherna använde 

formatet .pgn, och därför användes biblioteket pgn.net för att underlätta utvinning av dragen 

i varje match. För att jämföra om dragen återfinns i databasen används Forsynth-

Edwardsnotation (FEN). Det gör att dragen endast anses vara lika om brädet ser likadant ut 

från början; t.ex. två drag där kungen flyttas till ruta d1 anses endast vara likadana om alla 

andra pjäser är på samma rutor och kungen stod på samma ruta innan. Databasen använder 

algebraisk notation och därför översätts den till FEN i början av körningen. Eftersom 

algebraisk schacknotation inte anger vilken ruta pjäsen står på, måste detta räknas ut för 

varje drag i databasen när det översätts till FEN. Implementationen använder endast 

information om pjäsernas positioner och färgen på spelaren i tur. därför tas all annan 

information bort. Det gör dessutom att två drag anses vara lika, även om det har tagit olika 

många drag att komma dit. 



 13 

4.2.2 Implementation av artifiellt neuralt nätverk (ANN) 

ANN har implementerats med tre komponenter: ArtificialNeuralNetwork, Node och 

Connection i Figur 7. ArtificialNeuralNetwork används av ANN-agent för att beräkna värdet 

på ett bräde (se 4.2.1). Noderna i nätverket ligger i tre lager: ett inputlager, ett outputlager 

och fritt antal dolda lager.  

Node representerar en nod i nätverket. En nod kan vara kopplad till flera andra noder med 

hjälp av Connection. Om en nod är kopplad till en eller flera noder returneras värdet på 

kopplingarna, vilket beskrivs i 2.4. Annars returneras värdet på noden. ANN-agent använder 

kopplingar till alla noder utom inputnoderna och biasnoderna. Varje inputnod får samma 

värde som den pjäs som står på rutan noden representerar eller noll om det inte står någon 

pjäs på den rutan.  

4.2.3 Implementation av evolution 

Implementationen använder turneringsselektion för att välja ut vilka agenter som går vidare 

till nästa generation. Fem kandidater väljs ut vid varje selektion och den kandidat med högst 

fitness returneras. 

Vid överkorsningen ärver den nya agenten vikter från båda föräldrarna: den börjar kopiera 

den första föräldern och efter var hundrade vikt byts vilken förälder som kopieras. Detta är 

för att barnen alltid ska ärva ungefär häften av generna från varje förälder, även om antalet 

gener ändras. Värdena för kungen, damen och tornet ärvs från den första föräldern och 

resten (löparen, hästen och bonden) ärvs från den andra. Det är tio procent chans för varje 

vikt och varje pjäsvärde att muteras, så att det slumpas om helt. Detta baseras på ett arbete 

av Vázquez-Fernandes m.fl. (2013). 

Ett problem som uppstod var att koden designades så att när en agent hade gjort ett drag, så 

anropade den dess motståndares funktion för att göra ett drag. Eftersom det skedde i slutet 

av funktionen för att göra ett drag, blev funktionen inte klar förrän hela matchen var slut. 

Det fungerade så länge en eller några få matcher spelades, men om det blev för många 

matcher (flera tusen matcher spelades under evolveringen) blev det för många funktioner 

som inte avslutades, och till slut krashade programmet med undantaget 

StackOverflowException. Microsoft (2015) föreslår att man kan använda en räknare för att 

räkna antalet funktionsanrop, och avbryta funktionen om räknaren blir för hög. Dock skulle 

det innebära att evolveringen inte blir färdig. För att lösa det fick istället en utomstående 

komponent anropa funktionerna. Det ledde även till att implementationen blev snabbare, 

eftersom den använde mindre resurser. 

Ett annat problem var att den historiebaserade agenten endast fick mer fitness om det 

nuvarande brädet återfanns i databasen. Det gjorde att en individ kunde ha otur och möta en 

agent som gjorde drag som inte återfanns i databasen och därmed bestraffades individen för 

att dess motståndare gjorde fel. Först löstes det genom att skapa en ny agent, som alltid 

försökte göra ett drag som återfanns i databasen. Den agenten blev så långsam, att det tog 

orimligt lång tid att evolvera med den. Istället fick varje individ möta sig själv (de som 

samevolveras möter varandra, inte sig själva); om individen var dålig bestraffade den endast 

sig själv.  
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4.3 Pilottest 

Ett pilottest har genomförts för att testa om implementationen kan användas för att jämföra 

agenterna. Båda agenttyperna evolverades i fem generationer med 20 individer per 

generation (antal individer är förklarat i kapitel 3). Att de inte evolverades mer var för att 

testet skulle gå snabbt, men det är ändå tillräckligt många för att kunna testa alla delar av 

implementationen av evolution minst ett par gånger. Individerna spelade en match var. Den 

individ med högst fitness i den femte generationen valdes ut för att spela mot den andra 

agenttypen. De två utvalda agenterna spelade en match mot varandra. Matchen slutade i 

remi (se Figur 8). Dock hade båda agenterna tillfångatagit många pjäser (se Figur 9), vilket 

visar på att de har gjort många olika drag (de har t.ex. inte flyttat var sin pjäs fram och 

tillbaka hela matchen). Alltså är de inte helt naiva, utan de tar olika beslut beroende på hur 

spelbrädet ser ut. 

 

Figur 8 Utskrifter till konsolen från matchen i pilottestet. "Draw" innebär att 
matchen slutade i remi. 

 

Figur 9 Spelbrädet efter matchen som spelades under pilottestet. 
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5 Utvärdering 

Agenterna har utvärderats genom att spela mot varandra. Varje agenttyp har alltså 

evolverats och sedan har de bästa agenterna valts ut. Resultatet har sedan analyserats för att 

kunna dra slutsatser kring det. Syftet med undersökningen var att testa om en samevolverad 

agent kan slå en historiebaserad agent, givet att alla parametrar utom beräkningen av fitness 

är samma. 

5.1 Presentation av undersökning 

Agenterna har utvärderats genom att evolvera dem i 200 generationer var. Den agent som 

hade högst fitness valdes ut spela mot motsvarande av den andra typen. De har spelat 24 

partier mot varandra för att man ska kunna utvärdera vinststatistiken. Av de matcherna 

vann den samevolverade agenten tre gånger, den historiebaserade en och resten av 

matcherna slutade i remi (p.g.a. 50-dragsregeln). 

Att endast testa de evolverade agenterna mot varandra visade sig endast ge ett resultat och 

inte en förklaring till resutlatet. Därför har även andra kombinationer av agenter spelat mot 

varandra. Dessutom gick matcherna fortare att spela än förväntat, så därför spelades 24 

matcher istället för tolv för att få mer data. Resultaten från samtliga kombinationer syns i 

Tabell 1. 

Tabell 1 Sammanställning av resultaten. Siffran efter agenttypen anger hur många 

generationer agenten har evolverats. 

Agent1 Agent2 Agent1  Remi Agent2  

Samevolution 200 Historiebaserad 200 3 20 1 

Historiebaserad 200 Historiebaserad 1 0 6 0 

Samevolution 200 Samevolution 1 1 5 0 

Historiebaserad 200 Samevolution 1 0 6 0 

Samevolution 200 Historiebaserad 1 3 3 0 

Samevolution 400 Historiebaserad 400 1 11 0 

Samevolution 600 Historiebaserad 600 1 10 1 

Historiebaserad 200 (vit) Historiebaserad 200 (svart) 0 12 0 

Samevolution 200 (vit) Samevolution 200 (svart) 1 11 0 

5.2 Analys 

Den samevolverade agenten har dålig vinststatistik mot sin första generation, vilket syns i 

Tabell 1. Dock är statistiken bättre mot den historiebaserade från generation ett. Det antyder 

att den samevolverade agenten är relativt bra redan efter första generationen (notera att 

endast den individ med högst fitness från varje generation har testats). Detta beror 

förmodligen på att den samevolverade agenten utvecklade en tendens att promovera sina 

bönder; t.ex. i en match hade agenten tre damer (och använde två av dem för att sätta 

motståndaren i schack matt). Det berodde på att det var ett av de lättaste sätten att vinna på 

i början av evolveringen när samtliga värden slumpades. Det uppstod alltså ett lokalt 

maximum, som den inte tog sig ur. Ett sätt att minska risken för det är att göra som Fogel 

m.fl. (2004), som helt slumpar om hälften av individerna i varje generation istället för att 

mutera en del gener i individerna. 
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I Tabell 1 syns det även att den historiebaserade agenten sällan vinner, ens mot sämre 

agenter. Den gör ofta många bra drag i början av matchen, men saknar en strategi för att 

vinna. Dessutom får den ibland problem med att den värderar en viss pjäs samt två 

närliggande rutor väldigt högt. Det leder till att den ibland fastnar i ett beteende där den 

flyttar pjäsen fram och tillbaka väldigt många gånger. T.ex. i en av matcherna flyttades 

damen från a8 till c6 och tillbaka tolv gånger i rad (beteendet avbröts av att matchen tog slut 

p.g.a. 50-dragsregeln). 

I ett test evolverades agenterna vidare upp till 600 generationer. De bästa agenterna från 

generation 400 och 600 spelade mot varandra. I Tabell 1 syns det att det inte är någon större 

skillnad i resultaten jämfört med generation 200. De har visserligen spelat lite jämnare, men 

det kan bero på slump.  

Om det finns många pjäser runt kungen blir den nästan aldrig tillfångatagen av varken den 

samevolverade eller historiebaserade agenten. Det beror på att antal möjliga sätt att 

attackera kungen utan att förlora den attackerande pjäsen minskar och ingen av agenterna 

attackerar pjäserna runt kungen för att tunna ut försvaret. Att agenterna inte attackerar 

pjäserna runt kungen beror på att de inte lyckas försvara pjäserna med andra pjäser och 

därmed förlorar mer än de tjänar på det. 

I Tabell 1 syns det att agenterna som evolverats i 200 generationer spelar lika mot sig själva. 

Det visar på att de inte är bättre på att spela en viss färg. Att den samevolverade agenten 

vann en match som vit är inte konstigt, eftersom vit spelare automatiskt har ett litet övertag 

(den spelar först). Om vit däremot hade vunnit mycket fler matcher än svart (eller svart fler 

än vit) hade det antytt att agenten hade varit obalanserad.  

5.3 Slutsats 

En samevolverad agent kan slå en historiebaserad agent, men är den inte nödvändigtvis 

bättre. Dock syns det skillnader i spelstil mellan agenterna; den samevolverade agenten 

använder ofta en enda strategi medan den historiebaserade snarare gör många bra drag, 

men saknar en strategi för att vinna.  

Agenterna som testades har svårt att hantera en del situationer, som t.ex. när motståndarens 

kung är välskyddad. De verkade även har förbättrats ganska lite efter 200 generationer. 

Därför evolverades de vidare, så att generation 400 och 600 testades. Skillnaden mellan 

teknikerna blev försumbar jämfört med generation 200.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete jämför samevolution med historiebaserad evolution för evaluering av 

speltillstånd. Jämförelsen gick ut på att kombinera minimax (se 2.2), ANN (se 2.4) och 

evolution (se 2.3) för att skapa självspelande schackagenter. Den enda skillnaden mellan 

agenterna var hur dess fitness (se 2.3.1) beräknades under evolveringen. Arbetet undersöker 

om en agent som samevolverats kan slå en agent som använt historiebaserad evolution. 

Agenterna har endast gjorts så svårslagna som möjligt. De har alltså t.ex. inte undersökts för 

hur realistiskt de spelar.  

Agenterna evolverades i 200 generationer, och spelade sedan 24 matcher mot varandra. 

Sedan jämfördes vinststatistiken för dem. Resultatet visar att en samevolverad agent kan slå 

en historiebaserad efter 200 generationer, men båda agenterna är väldigt lika. Den 

samevolverade agenten vann tre av de 24 matcherna, den historiebaserade vann en match 

och resten slutade i remi. De testades även efter 400 och 600 generationer, men med 

liknande resultat. 

Undersökningen tyder på att en agent som samevolveras har stor risk att hamna i ett lokalt 

maximum, eftersom det är så få agenter som vinner i de första generationerna (deras 

taktiker blir då tillslut de enda taktikerna som används). Den historiebaserade agenten gör 

istället många bra drag, men har ingen strategi för att vinna.  

6.2 Diskussion 

Arbetet visar på att en samevolverad agent kan slå en historiebaserad, men de är för jämna 

för att man ska kunna dra slutsatser om vilken som är bäst. 5.1 och 5.2 visar på att båda 

agenterna har förbättrats jämfört med helt slumpade agenter och de har utvecklats på olika 

sätt. Alltså finns det en skillnad i resultatet av de två typerna av evolvering, men de blev 

ungefär lika svårslagna efter 200 generationer. 

Att så många matcher slutade i remi var förvånande; Fogel m.fl. (2004), Chong m.fl. (2005) 

och Vázquez-Fernándes m.fl. (2013) har alla fått resultat där de flesta matcherna inte slutade 

i remi. Att så många matcher slutade i remi berodde förmodligen på att den samevolverade 

agenten hamnade i ett lokalt maximum och den historiebaserade inte lyckades hitta en 

strategi för att vinna, vilket förklaras i 5.2. 

Eftersom arbetet handlar om tekniker för att göra en så svårslagen agent som möjligt samt 

att testningen inte krävde mänsklig interaktion, så finns det inga genus- eller 

kulturrelaterade aspekter i arbetet. Det gör även att det inte finns några forskningsetiska 

aspekter i arbetet kopplade till testning på människor. 

För att återupprepa det här arbetet i framtiden behövs ingen specifik hårdvara eller 

operativsystem. Eftersom arbetet är skrivet i C# behöver man en enhet som kan köra C#-

program. Databasen som användes bestod främst av matcher från olika världsmästerskap. 

Den äldsta matchen i databasen spelades år 1834 mellan Louis-Charles Mahé de La 

Bourdonnais och Al McDonnel. Den nyaste matchen i den databasen spelades år 1984 

mellan Garry Kasparov och An Karpov. Dessutom användes en annan databas från finalen i 

världsmästerskapen år 2014 mellan Viswanathan Anand och Magnus Carlssen samt en 
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databas med vanliga situationer i slutet av ett parti schack. Om andra databaser används kan 

resultatet påverkas, men troligtvis endast marginellt. För att köra filerna från det här arbetet 

behövs plattformen .NET 4.0 (eller senare versioner).  

Arbetet kan användas av andra turbaserade spel. Dock blir inte resultatet garanterat samma, 

men det kan användas som en fingervisning. Eftersom evolveringen och testningen tog så 

lång tid är det förmodligen bättre att testa teknikerna på spel med mindre sökrymd. Det 

skulle även kunna användas i andra tillämpningar av minimax eller genetiska tekniker. 

Dessutom skulle arbetet kunna utvecklas för att användas på börsen; Tesauro m.fl. (2000) 

visar på att minimax går att använda för att förutsäga hur börsen kommer gå. Då skulle det 

här arbetet kunna användas för  att göra bättre förutsägelser, och därmed kan man tjäna mer 

pengar. 

En risk med det här arbetet är att det kan användas för att fuska i schack om man spelar 

online, genom att låta agenten bestämma vilket drag som bör göras. Det kan bli ett problem, 

eftersom det finns schackturneringar där man kan vinna pengar (Klein, 2014). Dock finns 

det redan andra schackagenter och flera arbeten om hur man gör schackagenter och många 

av dem spelar bättre än agenterna i det här arbetet. Därför kommer inte risken för fusk öka 

p.g.a. det här arbetet. 

6.3 Framtida arbete 

Det hade varit intressant att testa med fler individer per generation för minska risken för den 

samevolverade agenten att hamna i lokala maximum. Det hade även varit intressant att 

använda ett högre sökdjup i minimaxalgoritmen under testningen, för att kunna fatta bättre 

beslut. Dessutom hade fler matcher per generation lett till att individernas fitness hade 

beräknats mer exakt. Även mutationen hade varit intressant att undersöka mer; t.ex. låter 

Fogel m.fl. (2004) hälften av individerna i varje generation slumpas om helt. Kan det minska 

risken för lokala maximum, och därmed göra den samevolverade agenten bättre? Slutligen 

hade det varit intressant att testa agenterna från generation 400 och 600 mot agenter från 

generation ett för att visa på en förbättring. 

Det hade varit intressant att testa agenterna på andra turbaserade spel. Dels för att 

undersöka om resultatet blir samma, men även för att undersöka om de går att använda 

kommersiellt; kan teknikerna användas för att t.ex. kunna anpassa sig efter hur mänskliga 

spelare spelar? 

En annan intressant jämförelse hade varit att testa andra inlärningstekniker, som t.ex. 

backpropagation eller liknande. Backpropagation är en inlärningsteknik som inte använder 

evolution. Kan t.ex. samevolution slå backpropagation givet att så många parametrar som 

möjligt är identiska? 

Som nämnt i 3.2 hade man kunnat testa agenterna mot människor istället. Då hade man 

kunnat få mer subjektiva åsikter om agenterna. T.ex. skulle man kunna låta experter 

analysera matcherna för att avgöra vilken av agenterna som spelade bäst. Alltså skulle 

resultatet inte bara visa vilken agent som vinner mest, utan även vilken agent som gör bäst 

drag. 

Tesauro m.fl. (2000) visar på att minimax går att använda för att förutsäga hur börsen 

kommer gå. Det vore intressant för börshandlare att testa om man kan använda en av 
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teknikerna i det här arbetet för att lära en agent förutspå börsen bättre. Alltså skulle arbetet 

kanske kunna utvecklas för att tjäna pengar. 

Tesauro m.fl. (2000) visar även i sitt arbete att minimaxalgoritmen går att använda även om 

man inte känner till alla motståndarens drag. Istället låter man algoritmen anta att det 

värsta scenariot alltid inträffar. Det innebär att man skulle kunna använda minimax i 

oerhört många områden. Man kanske t.ex. kan använda teknikerna i detta arbete för att hitta 

nya himlakroppar av en viss typ genom att låta agenterna lära sig hitta himlakroppar av den 

typen. Teknikerna kanske även kan användas för att ställa bättre medicinska diagnoser; t.ex. 

visar Huang, Yang, King och Lyu (2006) på att man kan använda minimax för att minska 

antal falskt positiva diagnoser. 
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