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Sammanfattning 
Detta arbete går ut på att testa hur två olika träningsmetoder påverkar hur ett artificiellt 

neuralt nätverk (ANN) presterar i en 2d spelmiljö. Ett belöningsbaserat nätverk som 

använder genetiska algoritmer har jämförts mot ett exempelbaserat nätverk som använder 

backpropagation. För att göra detta möjligt att testa så behövde fyra delsteg genomföras. 

Dessa är utveckling av belöningsbaserad ANN, utveckling av exempelbaserad ANN, 

utveckling av testmiljö och evaluering av resultat.  

Resultaten visar att agenten belöningsbaserat nätverk har presterat bättre i det flesta testen 

men även att den varit mer slumpmässig. Det finns dock undantag där den agenten med 

exempelbaserat nätverk har varit bättre. Slutsatsen är att efter detta experiment 

rekommenderas en agent med belöningsbaserat nätverk över en med exempelbaserat men 

att detta inte är någon garanti för att få optimala resultat. Ett framtida arbete som hade varit 

intressant är att fokusera på endast en algoritm och se hur träning och skillnader på olika 

nätverksarkitekturer hade påverkat den. 

Nyckelord: Artificiella neurala nätverk, ANN, backpropagation, genetiska algoritmer, 

spel 
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1 Introduktion 

Artificiell intelligens (AI) är idag ett område som går framåt inom många områden så som 

robotik, programvara, matematik m.m. Med klassisk AI, så som enklare statemachines eller 

skriptad AI, händer det ofta att beteende blir repetitivt och enkelt att utnyttja. Användare 

kan se mönster i fiende-AI som gör att han/hon tappar immersion eller lär sig att utnyttja 

AIn för att få bättre resultat. För att skapa AI som är mer varierad finns det en del olika 

tekniker som går att använda och flera av dessa ligger inom området artificiella neurala 

nätverk (ANN). 

ANN har inspirerats av hur människor processar data. Nätverken är uppbyggda av neuroner 

som tar in indata precis som människor kan ta in information via syn, lukt och känsel. ANN 

används inom många områden där vi människor kan se en lösning men där datorer har 

betydligt svårare så som mönsterigenkänning, robotik m.m. Ett ANN lär sig hur den ska bete 

sig beroende på var den får för indata.  

Två skilda metoder för att träna ANN används i denna undersökning. Exempelbaserad ANN 

med hjälp av backpropagation jämförs mot en belöningsbaserad ANN med genetisk 

algoritm. Dessa två metoder jämförs mot varandra i en top-down 2d-miljö, eftersom de är 

två stora tekniker i avskilda delar av genren övervakad inlärning. Ett liknande experiment 

inom endast genetiska algoritmer har gjorts tidigare och fick resultat där skillnaderna var 

små (Akterhall, 2012). Resultaten från denna studie kan ge intressant data angående vilken 

teknik som fungerar bäst i en top-down 2d spelmiljö. 

För att fullfölja denna undersökning färdigställs ett flertal mindre avsnitt. Först och främst 

skapas de båda nätverken och deras respektive algoritmer. Efter detta färdigställs en 

testmiljö och verktyg för att behandla data kombineras med miljön och entiteterna i den. I 

sista delen analyseras data och slutsatser dras. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet berättas kort om vad AI är och vad det kan användas till. Ämnet artificiella 

neurala nätverk kommer sedan tas upp och beskrivas först i generella drag för att därefter 

undersökas mer i detalj. Efter detta så skrivs det om evolution och hur det fungerar. 

Träningsregeln backpropagation diskuteras sedan och dessa två delar kommer diskuteras 

med hänsyn på skillnader och samband. 

Artificiell intelligens (AI) är en typ av intelligens som används av maskiner och programvara. 

AI används inom allt möjligt så som styrning av karaktärer, robotik, kartgenerering, 

bildigenkänning m.m. AI används också inom dataspel för diverse saker men oftast för icke-

spelade karaktärer (NPC). NPCs i dataspel kan lida av ett strikt beteendemönster som kan bli 

repetitivt efter flera timmars spelande. Användarna kan lära sig hur AIn reagerar och det blir 

då lättare att utnyttja. Vad som är bra eller dåligt AI kan vara en personlig fråga och svår att 

få konkret fakta på.  

För att undvika den här typen av problem kan en mer varierad metod användas som t.ex. ett 

artificiellt neuralt nätverk (ANN). 

2.1 Artificiella Neurala Nätverk 

ANN används ofta för att hitta lösningar på problem som inte har en självklar lösning, som 

t.ex. bildigenkänning. Människor kan känna igen element i bilder för att ta reda på vad det är 

för typ av bild men för en dator är det betydligt svårare. ANN går att träna så de lär sig att 

känna igen bilder på liknande sätt som människor gör.  

Tekniken ANN bygger från början på hur vi människor uppfattar och behandlar data. Indata 

tas in från människans olika sinnen och bearbetas med hjälp av vårt biologiska neuronnät. 

Informationen arkiveras för att sedan kunna användas vid behov. Vår hjärna är som en 

väldigt komplex dator som parallellt beräknar olinjära funktioner (Haykin, 1998).  

2.2 Kopplingar och vikter 

ANN är uppbyggda av olika antal lager som skickar informationen från indatalagret till 

utdatalagret. Ett lager är uppbyggt av en mängd neuroner. Dessa neuroner är inte alltid av 

samma typ. Mellan varje lager så finns det vikter som går från tidigare lager till senare lager. 

Vikterna påverkar hur informationen som skickas genom nätverket. Det är vikterna som 

bestämmer vad för utdata som nätverket ger. Varje lager har ofta en bassignal som gör att 

aktiveringsfunktionen kommer över eller under tröskelvärdet. Detta blir sedan utdata för 

applikationen (Figur 1). 
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Figur 1 Indatan skickas genom vikterna och modifieras. Efter att data passerat 
vikterna, samlas den ihop och skickas till aktiveringsfunktionen. Beroende på om 

värdena går över eller under tröskelvärdet, kommer utdatan bli olika.  

2.3 Lagerarkitektur 

Neurala nätverk kan se ut på många olika sätt. Det enklaste nätverket som Haykin (1998) 

skriver om är ett Single-Layer Feedforward Netowork som endast innehåller indataneuroner 

och ett lager utdataneuroner. Informationen förs endast från indataneuronerna till 

utdataneuronerna och inte tvärt om. Anledningen till varför namnet antyder att det endast 

är ett lager i nätverket, beror på att beräkningar bara sker på utdatalagret. 

Indatalager Gömt lager Utdatalager

 

Figur 2 Nätverk som innehåller tre indataneuroner, fyra gömda neuroner och 
en utdataneuron. 
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Nätverket som syns (Figur 2) är ett multilagrat feedforwardnätverk (Haykin, 1998) som 

innehåller två extra lager utöver indataneuronerna. Det extra lagret gör att nätverket kan 

beräkna mer komplexa problem som XOR problem (Buckland, 2002, p. 294). Antal lager i 

ett multilagrat feedforwardnätverk kan vara godtyckligt. 

Det finns även en annan typ av nätverk som inte kommer diskuteras i denna rapport och det 

kallas ett rekurrent nätverk. Det som gör det rekurrenta nätverket speciellt är att det har 

minst en feedback loop (Haykin, 1998). En feedback loop innebär att den har en koppling 

som går tillbaka i nätverket. Detta gör att nätverket får ett korttidsminne som kan vara 

väldigt användbart i vissa situationer. I t.ex. Alex Graves (Graves, et al., 2009) journal 

beskrivs framsteg inom igenkänning av handskrift och hur rekurrenta nätverk används till 

det. 

2.4 Belöningsbaserad inlärning med genetisk algoritm 

Belöningsbaserad inlärning innebär att nätverket utvecklas med hjälp av en morot eller 

belöning. Denna morot eller belöning innebär ofta att nätverket har större chans att 

reproducera. En metod som används för belöningsbaserad inlärning är genetiska algoritmer 

(GA). GA har inspirerats av Darwins evolutionsteori där de starkaste överlever. GA belönar 

de entiteter som får bra resultat efter de regler som specificerats i miljön. Termen genom 

används inom genetiken för att beskriva en organisms ärftliga information. När det handlar 

om evolution av vikter i ett belöningsbaserat nätverk beskriver termen genom vilka värden 

som vikterna i nätverket har. Ett genom har en samling vikter. De entiteter som agerar bra 

får reproducera och skapa nya entiteter som har liknande gener. De för vidare delar av deras 

genom till nästa generation. Alla har en chans att reproducera men chansen bestäms 

beroende på det resultat som entiteten får i miljön. Detta resultat representeras av ett värde 

som kallas fitness. 

2.4.1 Fitness och antal epoker 

Hur fitness bestäms kan variera. Vad som är ett gynnsamt beteende i en viss miljö kan vara 

förkastligt i en annan. Beteendet blir därför ofta beroende av spelreglerna (Charoenkwan, et 

al., 2010). Hur man definierar vad som är ett bra beteende kan ibland vara svårt. Ett vanligt 

sätt att representera fitness på, är ett värde mellan noll och ett. Värden nära ett innebär hög 

fitness och hög chans att få reproducera. Värden nära noll innebär låg fitness. Varje 

generation existerar i en epok. För varje epok så får alla genom ett fitnessvärde. 

2.4.2 Selektion 

Efter varje epok sker selektion som innebär att genomen får reproducera sig. Selektionen är 

den funktion som väljer ut vilka genom som får reproducera. Det finns flera olika sätt att 

skriva selektionsfunktionen på. Några exempel är roulettselektion, elitismselektion eller 

turneringsselektion (Buckland, 2002, pp. 160-164). Syftet med selektion är att hitta genom 

med hög fitness men ändå ge genom med låg fitness en chans att överleva. Detta för att hålla 

problemet generellt och inte fastna i lokala maxima. 

2.4.3 Reproduktion 

Chansen att få reproducera efter selektion brukar ligga runt 0,7 enligt (Buckland, 2002, p. 

100). Detta gör att de genom som blivit valda inte alltid får reproducera. Storleken på en ny 

generation kan variera beroende på vad problemet är men en vanlig variant är att låta 

reproduktionen köra tills barngenerationen är lika stor som föräldragenerationen. För att 
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reproducera barngenom så används oftast två föräldrar men det finns forskning som säger 

att mer än två kan ge bättre resultat (Ting, 2005) (Eiben, et al., 1994). 

2.4.4 Överkorsning 

Överkorsning sker efter varje epok när två genom valts ut för selektion. Antal genom som 

skapas efter reproduktion kan skilja. Överkorsningen tar bitat från båda föräldrarnas gener 

och ett nytt genom skapas. Det finns olika sätt att göra överkorsning på och det kan skilja 

beroende på hur genomet ser ut. Vekaria och Clack (2006) jämför olika varianter av 

överkorsning. En vanlig variant av överkorsning är enpunkts-överkorsning. Den delar 

föräldragenomen vid en punkt och barngenomen får en del från ena föräldern och en del 

från den andra (se Figur 3). 

Föräldrar

BarnPunkt 
1

Barn 1

Barn 2

Förälder 1

Förälder 2

 

Figur 3 Enpunkts-överkorsning. Barngenomen får en del från vardera 
föräldragenom.  

2.4.5 Mutation 

För varje nytt genom som skapas av reproduktion existerar det en chans att mutera genomet. 

Anledningen varför mutation används är för att inte fastna i lokala minimipunkter. Att välja 

ett bra värde på mutationchans kan dock vara svårt. Är värdet för högt så finns det risk att 

bra lösningar går förlorade. Enligt Buckland (2002, p. 101) är 0,001 ett bra värde på 

mutationchans. Detta kan ändras vid behov. Beroende på vad för typ av problem som 

existerar finns olika tekniker för mutation. 

2.4.6 Genetisk algoritm med ANN 

Att använda GA tillsammans med ANN kan hjälpa till att hitta lösningar utan att behöva ha 

färdiga exempel på hur problemet ska lösas. Istället så används en morot som belönar bra 

beteende. Detta gör att lösningar som tidigare inte upptäckts kan hittas. Det GA hjälper till 

med i utvecklingen av en agent vars nätverk är belöningsbaserat är träningen av nätverkets 

vikter. I början av evolutionen så slumpas vikterna i nätverket. Efter en generation används 

selektion för att välja agenter. Dessa agenter ger delar av sina vikter till nästa generation 

genom överkorsning. Denna evolution gör att bra vikter sprids och agenterna blir bättre i 

miljön.  

Siddique och Tokhi (2001) skriver en del om fördelarna med genetiska algoritmer och att de 

har flera fördelar gentemot andra optimeringsalgoritmer. GA har mindre risk att hamna i 
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lokala minimipunkter och kan på grund av dess flexibilitet och struktur användas på neurala 

nätverk, som har en ganska komplex modell. 

2.5 Exempelbaserad inlärning med Backpropagation 

För exempelbaserad inlärning så används ofta en teknik som kallas backpropagation (BP). 

BP är en teknik som tränar vikterna i ett ANN. Efter att data har kommit fram till 

utdataneuronerna så skickas utdatan tillbaka genom nätverket med en exempelutdata som 

referens. Skillnaden mellan exempelutdatan och utdatan jämförs och sparas som delta 

(skillnaden mellan värdena). Efter detta har gjorts så uppdateras vikterna i nätverket med 

hänsyn på deltan och den inlärningshastighet som bestämts. Inlärningshastighet bestämmer 

hur snabbt nätverket lär sig. Är inlärningshastighet låg så tar det fler iterationer att lära 

nätverket. Är den istället för hög så är det större risk att algoritmen hamnar i lokala 

minimipunkter (Buckland, 2002, p. 301). Enligt Buckland är 0.5 ett bra startvärde för 

inlärningshastighet. 

Som Siddique och Tokhi (2001) skriver så finns det en hel del problem som är associerade 

med att träna ett neuralt nätverk med hjälp av algoritmen backpropagation. Komplexiteten 

växer exponentiellt med svårigheten på problemet. Algoritmen har även problem med lokala 

minimipunkter och det finns en hel del forskning som undersöker detta (Gori & Tesi, 1992). 

Även ändringar av nätverkets parametrar, så som inlärningshastighet och antal neuroner i 

det gömda lagret, kan skapa problem (Siddique & Tokhi, 2001). De skriver även att 

parametrarna ofta är problemspecifika och kan behöva ändras från problem till problem. 
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3 Problemformulering 

Det finns mycket AI inom nutidens spel som lider av repetitiva beteenden och all forskning 

för att hitta mer varierad AI är intressant. I det här projektet jämförs två olika 

träningsmetoder av ANN i en top-down 2d miljö. Experimentmiljön har varit simpel för att 

generera generella resultat men också representerat ett bra urval av tillstånd som kan ske i 

en 2d spelmiljö. Top-down har valts för att det ger bra överblick och är enkel att 

implementera. I experimentet är mekanikerna som används så representativa så möjligt för 

de typer av situationer som kan uppstå i denna typ av spelmiljö. 

En situation som är vanligt i ett top-down 2d spel är att det ofta finns karaktärer som rör sig 

runt i miljön. Det finns många exempel på detta men några är Pac-Man (Namco, 1980), 

Don’t Starve (Klei Entertainment, 2013) och Binding of Isaac (McMillen & Himsl, 2011). 

Denna mekanik representeras med att en agent kan röra sig i miljön. Agenten styrs av 

nätverket. En annan mekanik som är vanlig är samlandet av objekt. Det kan vara pengar, 

poäng, ammunition m.m. (Namco, 1980) (McMillen & Himsl, 2011). Detta representeras i 

miljön med att agenten kan samla objekt i miljön som ger poäng. Det är även vanligt att 

samlandet av poäng i miljön är avgörande för om spelaren vinner eller förlorar. Poäng är 

måttenheten för vilken algoritm som presterar bäst. Undvikandet av farliga objekt är också 

en mekanik som brukar existera i den här typen av spel. Detta kan vara fällor, fiender eller 

skott (Namco, 1980) (McMillen & Himsl, 2011). Detta representeras med ett fiendeobjekt 

som rör sig i miljön och kan kollidera med agenten som styrs av nätverket. Dessa tre 

mekaniker täcker stora delar av domänen top-down 2d spel och detta är anledningen till 

varför dessa har lagt grunden till att utforma metoden. 

Två stora tekniker inom ANN utvärderas mot varandra i en spelmiljö. Belöningsbaserad 

ANN som använder sig av en genetisk algoritm (se 2.4) har jämförts mot en exempelbaserad 

ANN som använder sig av backpropagation (se 2.5). Detta experiment har gjorts för att se 

hur dessa två tekniker skiljer sig åt i en spelmiljö och för att analysera hur de båda 

algoritmerna presterar individuellt. 

Att jämföra två tekniker som liknar varandra mer, är också en intressant studie som Joakim 

Akterhall (2012) gjort och detta gav i hans studie resultat där skillnaderna var små. 

Akterhalls arbete jämför två olika typer av nätverkstrukturer, ett multilagrat 

feedforwardnätverk och ett rekurrent nätverk, som båda använder GA. Nätverken i detta 

experiment är endast multilagrade feedforwardnätverk men två olika tekniker för träning 

används istället (GA och Backpropagation). Tidigare experiment i olika spelmiljöer, har gett 

varierande resultat. I Chaperot och Fyfe (2005) så gav nätverket som använde 

backpropagation bättre resultat men där användes en 3d värld där agenten åkte runt på en 

racingbana. 

Framtida arbeten ska kunna undersöka den statistik som tagits fram för att sedan kunna ta 

ett genomtänkt beslut över vilken teknik som passar bäst för deras miljö. Det kan även ge 

information som avråder framtida arbeten att arbeta med dessa tekniker. Om träningstiden 

är för lång kan en algoritm med kortare implementeringstid/träningstid vara att föredra. 

Detta är främst anpassat för spel men kan även ge insikt till andra genrer så som t.ex. robotik 

eller liknande områden där rörelse i en miljö är viktigt. 
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Resultatet representeras av grafer med hur bra de olika algoritmerna presterat i miljön. 

Resultaten från undersökningen ger information om: 

 Effektivitet i vald spelmiljö för de båda algoritmerna. 

 Hur algoritmerna skiljer sig från varandra med hänsyn till resultat. 

 Efter hur många epoker kan kvalitativa resultat erhållas. 

3.1 Metodbeskrivning 

Flera delsteg existerar för att förenkla projektet och för att senare kunna analysera de 

enskilda delarna. Alla delstegen behöver klaras av för att projektet ska vara fullständigt. 

Dessa delsteg är: 

 Utveckling av belöningsbaserad ANN. 

 Utveckling av exempelbaserad ANN. 

 Utveckling av Testmiljö. 

 Evaluering av Resultat. 

För att fullfölja denna studie behövs först de båda algoritmerna. Det är dessa som jämförs 

mot varandra och om de inte är fullständiga går det inte att fullfölja experiment. 

Anledningen varför denna jämförelse görs är för att hitta vilken teknik som ger bäst resultat i 

den valda miljön (Problemformulering). 

3.1.1 Utveckling av Belöningsbaserad ANN 

Den genetiska algoritmen slumpar vikter för nätverket i början och sedan körs selektion (se 

2.4) för att hjälpa till att hitta lämpliga entiteter för varje spelomgång. Fitness bestäms från 

hur bra entiteten presterar i miljön (se 3.1.3). För varje ny generation körs selektion (se 2.4) 

för att välja ut en ny generation. Reproduktionschansen ligger på 0,7 som det står i 

segmentet om reproduktion (se 2.4.3). Mutationschansen ligger på 0,001 (se 2.4.5).  

Backpropagation har problem med lokala minimipunkter och detta är en av anledningarna 

varför GA används i detta experiment. Som Siddique och Tokhi (2001) skriver så har GA 

potential att producera ett globalt minimum av viktrymden och därför undviks lokala 

minimipunkter. Detta betyder att GA täcker problem som backpropagation har och därför är 

det intressant att undersöka dessa mot varandra. 

3.1.2 Utveckling av Exempelbaserad ANN 

Det exempelbaserade nätverket har samma struktur som det belöningsbaserade. Dock 

kommer backpropagation att läggas till som träningsregel. Inlärningshastighet börjar på 0,5 

för att sedan ändras vid behov (enligt 2.5). Nätverket tränas också. En människa spelar 

spelet och indatan används som färdiga exempel för nätverket att träna på. Anledningen 

varför en människa används för att träna nätverket är för att det är svårt att hitta färdiga 

exempel på hur en agent bör agera i en vald miljö.  

Om det istället varit bildigenkänning kunde färdiga exempel matats in, men eftersom 

testexempel för rörelsemönster (i en spelmiljö) är mer komplexa används en människa. 
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3.1.3 Utveckling av Testmiljö 

Efter att de båda nätverken är implementerade behöver även testmiljön och agent som styrs 

av nätverken byggas. En top-down 2d-miljö används där agenten kan röra sig och samla 

objekt. Agenten ska även undvika ett fiendeobjekt som följer efter agenten i miljön. Agenten 

rör sig med konstant hastighet och poängobjekten ger en bestämd poäng. Fiendeobjektet rör 

sig också med konstant hastighet och om fiendeobjektet kolliderar med agenten sparas detta 

som data. Denna data analyseras i slutet av projektet. Fiendeobjektet ska vara långsammare 

än agenten. När agenten har tagit ett poängobjekt tas det bort från miljön. För varje 

poängobjekt som tas bort läggs ett nytt till på slumpmässiga position i miljön. Efter en viss 

tid så kommer experimentet startas om. Syftet för agenten är att ta poängobjekt och uppnå 

en hög poängnivå. Flera agenter kan ta lika många poängobjekt i miljön och poängnivå 

representerar de olika nivåer av poäng som agenter har tagit i miljön. 

Indataneuroner för fiendeobjekt och poängobjekt kommer existera i nätverket. Detta gör att 

nätverket kan ge agenten information om hur den ska förflyttas i miljön. Indataneuronerna 

kommer ta in position för poängobjekt och fiendeobjekt. Utdataneuronerna ger riktning i x- 

och y-led. 

3.1.4 Evaluering av resultat 

När testningen var klar evaluerades resultaten. Här togs slutsatser om hur teknikerna 

presterade. Värden som studerades är antal poäng i miljön och kollisioner med fiendeobjekt. 

Om två olika nätverk med GA skulle jämföras så hade fitness varit ett bra värde att 

undersöka men i detta fall så finns det inget sådant värde för båda nätverken. Därför 

användes antal poängobjekt som agenten kolliderat med i miljön som indikator på hur bra 

nätverken presterade. 

3.1.5 Metoddiskussion 

Det finns en risk att träningsdatan ger bättre eller sämre data än vad fitness-funktionen kan 

generera och detta skulle kunna anses som att nätverken inte har samma förutsättningar. 

För att hitta information om detta så har ett antal sökord1 använts. I de artiklar (Chaperot & 

Fyfe, 2005) (Siddique & Tokhi, 2001) som liknande jämförelse har gjorts har detta inte tagits 

upp. Istället har de försökt att generera en så bra indata som möjligt och skapa en fitness-

funktion som ger så bra resultat som möjligt. Dock tar algoritmerna in data på olika sätt och 

kommer därför aldrig ha samma förutsättningar.  

Samlandet av poängobjekt avgör vilken av algoritmerna som presterar bäst i miljön. Spelets 

mål är att samla så mycket poängobjekt som möjligt och därför används detta som 

måttenhet. Det finns få andra måttenheter som hade varit användbara i denna typ av miljö. 

Om det istället hade varit ett racingspel så hade tid kunnat vara en bra måttenhet (Chaperot 

& Fyfe, 2005) och i det här fallet kan man också använda tid. Dock komplicerar det 

problemet mer. Om tid hade varit med som parameter hade de gett belöning till de agenter 

som samlar poängobjekt snabbt. Det är viktigt här att hålla problemet så litet som möjligt för 

att lättare kunna analysera det. Det är också lättare att analysera rättvisheten mellan fitness-

funktionen och kvaliteten på testdatan om det finns få måttenheter. Att jämföra 

prestandaenheter på detta experiment hade varit intressant men det säger ingenting om hur 

bra agenterna presterade i miljön. Om experimentet kommer fram till att en algoritm har 

                                                        
1  ANN, Artificiall Neural Network, Journal, Backpropagation, Genetic algorithm, GA, game, 
Conference 
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gjort beräkningar snabbare än en annan, framgår det fortfarande inte vilken algoritm som 

presterade bäst i miljön. 

För att göra experimentet mer rättvist ska testdatan ha så bra kvalitet som möjligt. För att få 

detta ska personerna som ger exemplen vara tränade på spelet innan de börjar producera 

testexemplar. Om backpropagation-algoritmen får kvalitativa indata så producerar den 

resultat som är representativ för algoritmen. Exempeldata som har producerat dåliga 

resultat kommer inte användas. Detta för att ge algoritmen bästa möjliga data och 

förhoppningsvis göra att experimentet blir mer rättvist. 

Ingen bestraffning ges till agenten om den kolliderar med fiendeobjektet förutom att data 

sparas ner för att senare analyseras. Agenter som förflyttas mycket i miljön ska belönas. Om 

en bestraffning ges kan det hända att agenten hellre står stilla, för att undvika 

fiendeobjetket. Om detta inte ger bra nog resultat, kommer en bestraffning att införas för att 

undersöka om det genererar bättre resultat. Fiendeobjektet ska vara långsammare än 

agenten för att belöna agenter som rör sig och undviker fiendeobjektet. Om fiendeobjektet 

hade haft samma hastighet som agenten så hade den tjänat in på agenten varje gång agenten 

svänger och detta gynnar inte lösningen av problemet. 

I experimentet undersöks olika typer av miljöer. Ett exempel är att alla poängobjekt är 

grupperade i ett hörn av miljön. Agenterna presterade olika beroende på hur miljön såg ut. 

Tre olika miljöer skapades och experimenterades på för att se variationen mellan de två 

algoritmerna. Detta gav bättre bredd på resultaten så de täcker mer situationer i domänen.  

Mätning användes för experimentet då det är enklast att genomföra. Det är svårare att få 

fram trovärdiga resultat i en enkätundersökning då den är baserad på människors åsikter. 

Detta experiment kräver mer testdata än vad som hade varit lämpligt för en 

enkätundersökning. En algoritmisk analys för att ta reda på vilken algoritm som hade 

presterat bäst hade varit svårt. Det skulle vara svårt att få en algoritmisk analys att ta hänsyn 

till exempelvis miljön då den kan vara uppbyggd på så många olika sätt. 

Under experimentets gång sparades andra parametrar som antal epoker och fitness. Detta 

används som underlag för att diskutera det slutliga resultatet och ifall detta kan ha påverkat 

någon algoritm att prestera bättre.  
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4 Implementation  

I det här avsnittet kommer progressionen av arbetet diskuteras och vilka designval som har 

tagits. Utritning har gjorts med hjälp av spelmotorn Unity (2005) och det är även där miljön 

har satts upp. C# är programmeringsspråket som har använts. 

4.1 Utveckling av experimentmiljö 

Som det står skrivet i problemformulering och metod så behövs tre olika objekt för att bygga 

upp denna miljö. Dessa är spelare, fiendeobjekt och poängobjekt. Spelaragenten fungera på 

lite olika sätt beroende på om det är ANN med evolution eller ANN med backpropagation.  

 

Figur 4 Här syns en skärmdump på experimentmiljön. Spelaragenten (grön 
prick) ska försöka samla poängobjekt (gula prickar) utan att kollidera med 

fiendeobjektet (röd prick). 

I miljön med den exempelbaserade ANNet så finns det två olika körningar. Den första 

körningen (Figur 4) är till för att träna nätverket. Här kan en mänsklig spelare styra Spelar-

agenten med hjälp av ”WASD”. Den mänskliga indatan skrivs till en XML-fil så den senare 

kan användas för att träna nätverket. I den andra körningen används träningsdatan för att 

testa nätverket. I miljön med den belöningsbaserade ANNet så körs 30 agenter samtidigt.  

Fiendeobjektet följer endast efter spelaragenten. När fiendeobjektet kolliderar med spelar-

agenten registreras registreras detta. Poängobjekten ger poäng när de kolliderar med spelar-

agenten och tas sedan bort. Går karaktären utanför miljön så förflyttas den till motsatt sida 

på miljön. I miljön skapas 15 poängobjekt på slumpmässiga positioner. Efter att en bestämd 

tid har gått så startas körningen om och 15 nya poängobjekt slumpas ut. När ett poängobjekt 

blir taget så slumpas det ut på en ny position. I Parker & D.Bryant (2012) så skapas en ny 

fiendeobjekt på en slumpmässig position när agenten har skjutit den. Fiendeobjektet och 

spelaragenten startar alltid på samma positioner. Efter varje omkörning så skrivs poängdata 

ner till en XML för att kunna jämföras. Poängobjekten slumpas ut i miljön för att träna 

nätverken att hitta objekt oavsett var de ligger i miljön. 15 objekt används för att det inte ska 
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bli för många objekt i miljön men samtidigt inte vara för svårt att ta objekt. Om det är för få 

objekt så blir det svårt för evolution att tränas. 

Flera experiment med olika sätt att hantera om spelaragenten går utanför miljön har gjorts. I 

den slutliga uppsättningen så finns det tre olika typer av miljöer. En miljö där agenten kan 

gå utanför miljön och om den gör det så kommer den ut på andra sidan miljön (teleporteras 

till andra kanten, som Pacman (Namco, 1980)). I den andra miljön så existerar det väggar 

som hindrar agenten från att fortsätta röra sig. Dessa två miljöer har valts för att de ger 

skilda resultat från agenterna. Evolvering i en miljö med väggar mot evolvering i en miljö 

utan väggar skiljer sig och påverkar rörelsemönstret olika. Den sista miljön är också en 

öppen yta som första men har grupperade poängobjekt som ligger på olika positioner i 

miljön. Poängobjekten ligger tätare och det finns mer öppna ytor. Anledningen varför detta 

tester görs är för att få så spridd data så möjligt över hur agenterna presterar i olika miljöer.  

4.2 Utveckling av Exempelbaserad ANN 

För att skapa den exempelbaserade ANNet så har inspiration tagits från biblioteket Artificial 

neural network (existerar på kursen ”Artificiell intelligens i dataspel” på högskolan i Skövde). 

Den använder ett multilagrat feedforwardnätverk (2.3) med backpropagation som 

träningsregel. Träningshastigheten brukar ligga på 0.5 (se 2.5) men för att få agenten att 

fungera korrekt har den ändrats till värden mellan 0.007 och 0.001. Tester där hastigheten 

varit högre har gett sämre resultat. 

Poäng 1 position X

Poäng 1 position Y

Poäng 2 position X

Poäng 2 position Y

Poäng 1 avstånd

Poäng 2 avstånd

Rörelseriktning X

Rörelseriktning Y

Fiende position X

Fiende position Y

Fiende avstånd

Rotation högersida

Rotation vänstersida

 

Figur 5 Nätverket för den exempelbaserad agenten består av 11 indata-, 13 
gömda- och 2 utdata-neuroner. Biasneuronerna syns inte här. 

Bilden ovan (Figur 5) är uppsättningen av nätverket. Position och avstånd till de två 

närmaste poängobjekten ska hjälpa nätverket att hitta poängobjekt men även ha chansen att 

kunna välja vilket poängobjekt den ska ta. I vilken riktning agenten rör sig, existerar för att 

den ska kunna jämföra den datan med de andra värdena för att uppskatta hur den ska röra 

sig. Fiendeobjektets position och avstånd från agenten används för att agenten ska veta var 

fiendeobjektet är.  
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Det gömda lagret innehåller olika antal neuroner mellan den belöningsbaserade och den 

exempelbaserade agenten. Den belöningsbaserade visade bra resultat med endast 6 

neuroner i det gömda lagret. När tester sedan gjordes på den exempelbaserade krävdes mer 

neuroner för att resultaten skulle bli bra. Därför höjdes antal gömda neuroner till 13. Hur 

många neuroner som ska vara i det gömda lagret kan variera och detta kan ibland behöva 

testas fram (Buckland, 2002, p. 248). I Parker & D.Bryant (2012) används 10 gömda 

neuroner. Utdataneuronerna är hur mycket agenten ska svänga åt höger eller vänster. Dessa 

värden är mellan 0 och 1 men görs för agenten om till -1 till 1. Om värdet är 0.5, vilket blir 0 

för agenten, så står den stilla på den sidan. Alla positioner är normaliserade och utgår från 

agentens position så det blir riktningen till positionen. Anledningen varför inte fler indata 

används för agenten är för att det ju mer indataneuroner som existerar desto längre tid tar 

det att testa. Dock testas även en struktur med 14 indataneuroner (3 närmaste poängobjekt, 

riktning och fiendeobjekt)  för att se hur olika indataneuroner kan påverka resultaten.  

När en mänsklig spelare spelar så skrivs spelarens indata och miljödata till en XML-fil. Detta 

för att nätverket ska tränas på vilken miljödata som ger en viss indata. Om spelaren kör 

tillräckligt många gånger för att ge en bra variation av exempeldata så kan testkörningen av 

den exempelbaserade ANNet exekveras. Här läser ANNet in testdatan och miljödatan från 

XML-filen och tränar nätverket på hur det ska reagera på förändringar i miljön. När 

träningen är klar så startar experimentet och AIn får köra själv. 

När AIn kör själv så får den in miljödata från miljön. Spelaragentens, fiendeobjektets och 

närmaste poängobjektens position och avstånd skickas till feedforward-funktionen som 

sänder datan genom nätverket. Nätverket skickar sedan ut utdata i form av två decimal-

värden. Varje värde bestämmer hur mycket agenten ska svänga åt höger eller vänster.  

Ett problem som är svårt att lösa i detta fall är dock att det tar lång tid att träna det 

exempelbaserade nätverket. För att få en agent som kan agera i miljön så behövs ungefär 20 

minuter speltid, vilket innebär 70 000 testexempel. Om mer neuroner används i nätverket så 

behövs mer testexempel. Flera tester har gjorts med inlärningshastigheten för att försöka 

snabba upp processen men då blir agenten oftast sämre och hittar sällan poängobjekt. 
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Figur 6 Klass- och komponentdiagram för det artificiella neurala nätverket. 

4.3 Utveckling av Belöningsbaserad ANN 

Den belöningsbaserade ANNet använder samma nätverk som den exempelbaserade. Dock 

ser miljön lite annorlunda ut för den belöningsbaserade. Generationsstorleken är 30 och 

därför körs 30 körningar av agenten samtidigt (Figur 7). Poängobjekten slumpas ut i miljön. 

I (Chaperot & Fyfe, 2005) är generationsstorleken 100 men detta verkar inte vara 

nödvändigt i detta fall. Anledningen varför 30 agenter har valts är för att inte för många 

agenter ska agera i miljön samtidigt då poängobjekten delas mellan alla enheter. 

Anledningen varför poängobjekten delas är för att det är enklare och göra. Det ger dock 

också agenterna ett mer generellt beteende som snabbare kan ta val om vad som ska hända 

när ett poängobjekt försvinner från miljön (detta händer även när agenten är själv då den 

också tar poängobjekt). Agenten får negativ poäng till fitness om den kolliderar med 

fiendeobjektet. Agenten får positiv poäng om den tar ett poängobjekt. 
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Figur 7 Skärmdump på körning av det belöningsbaserade ANNet 

När tidsbegränsningen för generationen är slut (i pilotstudien så var den 10 sekunder) så 

startas körningen om. Det var meningen att elitism (2.4.2) skulle användas men efter flera 

tester visade det sig att detta inte gav bättre resultat och i den slutliga implementationen har 

detta inte använts. Genom väljs ut med hjälp av rouletteselektion (2.4.2).  

När två genom har valts så överkorsas de med hjälp av enpunkts-överkorsning (2.4.4) som i 

(Buckland, 2002, p. 244) minesweeper-projekt. Rouletteselektion har använts då den ger 

ökad chans för genom med låg fitness att gå vidare medan den samtidigt belönar genom med 

hög fitness. Anledningen var att den skulle användas i samband med elitism. Dock så visade 

det sig att den inte gav mycket bättre resultat och därför togs elitismen bort. Buckland 

(2002, p. 244) och Parker & D. Bryant (2012) har använt sig av rouletteselektion i sina 

lösningar. Även Srinivas (Srinivas, et al., 1994) har använt sig av rouletteselektion och skrivit 

att den är både slumpmässig och rättvis. Srinivas och även Che Zhen-Guo (Che, et al., 2011) 

har också använt sig av enpunkts-överkorsning som tidigare nämnts. 

Rouletteselektion ger mer variation än elitism i detta experiment. Elitism tar endast de bästa 

genomen och detta kan snabbt göra att generationen består av få genom. Genom med låg 

fitness kan ha egenskaper som är bra och om dessa får hänga med till nästa generation så 

kan de påverka barnen att få mer optimala lösningar än de som redan existerar. 

Turneringselektion hade också fungerat för denna lösning. Dock kan turneringsselektion 

också tappa bort genom med låg fitness då de sorteras ut av turneringen. Genom med låg 

fitness är inte nödvändigt för detta experiment så både elitism och turneringselekti0n hade 

nog fungerat. J. Akterhall (2012) använde endast elitism i sin lösning och flera andra källor 

har också använt det (Buckland, 2002) (Charoenkwan, et al., 2010).  

Fitness-funktionen ger poäng för att ta poängobjekt och den ger negativ poäng vid kollision 

med av fiendeobjekt. Detta borde lära nätverket att undvika fiendeobjektet och röra sig mot 

poängobjekt. Andra saker som hade kunnat användas för att påverka fitness kan vara att ta 

in väggar som indata. Då kan nätverken lära sig att styra agenterna ifrån väggarna. Dock blir 

detta extra indata som inte nödvändigtvis behövs för att agenten ska kunna agera i miljön. 

Även flera indataneuroner för poängobjekt hade kunnat användas. Med indata för 

poängobjekt menas position för och avstånd till poängobjekt. Dock blir detta även extra 
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beräkningskraft för nätverket och det tar längre tid att lära upp. Flera neuroner skapar mer 

komplicerade nätverk. Det kan vara både bra och dåligt.  

Det har även experimenterats med vilken typ av rörelsemönstret som är mest lämpad. Först 

testades en variant där fyra utdata användes. Det var upp, ner, höger och vänster som 

användes. Efter flertal tester så beslutades det istället att endast använda två utdata som 

bestod av hur mycket agenten skulle svänga höger eller vänster. Detta är även lösningen som 

används i Bucklands (2002, p. 245) Minesweeper-program med goda resultat. Färre antal 

neuroner innebär också kortare inlärningstid då färre vikter behöver tränas. Ett liknande 

rörelsemönster har också använts i (Parker & D. Bryant, 2012). 

4.4 Utvärdera pilotstudie 

De resultat som genererats har varit lovande. Båda algoritmerna ser ut att fungera och 

generera resultat. Dessa resultat hade kunnat vara bättre men de fungerar absolut för att 

genomföra experimentet. Agenten med det exempelbaserade nätverket rör sig mot objekt i 

miljön effektivt om dock lite långsamt. Detta beror troligen på träningen. Agenten med det 

belöningsbaserade nätverket har fått väldigt bra resultat och den rör sig med hög hastighet i 

miljön. Båda agenterna har varit dåliga på att undvika fiendeobjektet.  

Var tionde sekund så startas körningen om i pilotstudien. Denna siffra är högre under 

experimentet för att ge nätverken en chans att lära sig ordentligt, 30-40 sekunder som i 

Bucklands (2002) Minesweeper-program. I Parker & D.Bryant (2012) så används 24 

sekunder som intervall. Mutation och överkorsningsvärdena på 0,1 och 0,7 såg ut att 

prestera bra och är desamma under experimentet. 500 generationer används i testningen för 

att ge evolutionen en bra chans men ändå inte överdriva tiden det tar att träna. Evolutionen 

stiger inte mer efter 200 generationer enligt det test som gjordes (Figur 8) och detta är 

varför inte mer än 500 generationer körs. 

 

Figur 8 Evolvering av fitness. Över 1000 generationer. 
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5 Utvärdering 

I det här kapitlet presenteras resultaten från undersökningen och analyseras. Efter att 

resultaten har analyserats kan slutsatser dras angående hur bra de två algoritmerna har 

presterat. Prestationen definieras av mängden poängobjekt agenten kan kollidera med i en 

viss miljö. Det kommer presenteras grafer som visar antal agenter som uppnått en viss 

poängnivå och hur många gånger agenterna har kolliderat med fiendeobjektet. 

Förkortningarna BP (backpropagation) och GA (genetiska algoritmer) används i detta 

avsnitt för att beskriva nätverk som använder dessa träningsmetoder.  

5.1 Presentation av undersökning 

Det finns fyra olika typer av grafer. Den finns en typ av graf som presenterar mängden 

agenter som uppnått en viss poängnivå. Y-axeln visar antalet agenter medan x-axeln visar 

poängnivån. En annan typ av graf presenterar antalet kollisioner med fiendeobjektet. Den 

tredje typen av graf visar hur agenter med samma träningsmetod, men olika inparametrar, 

presterat mot varandra. Denna typ har samma struktur som första grafen. Den sista grafen 

presenterar evolutionen av fitness. Y-axeln visar poängnivån som agenterna har uppnått 

medan x-axeln visar antal generationer. 100 omgångar har körts per test. När ”poängobjekt 

som indata” diskuteras är det kombinationen av position och avstånd till poängobjekten om 

inget annat anges. 

 

Figur 9 Graf som visar agenter vars nätverk tar in indata om riktningen till de 
två närmaste poängobjekten, avståndet till dessa, rörelseriktningen för agenten, 

riktningen till fiendeobjektet och avståndet till fiendeobjektet.  

Detta test har en öppen miljö med poängobjekt som är slumpmässigt placerade över hela 

miljön (4.1). Om agenten rör sig utanför miljöns gränser så förflyttas den till motsatt sida. 

Anledningen varför detta test genomfördes var för att jämföra de två algoritmerna i en vald 

miljö (se 3.1.3). Agenterna med belöningsbaserade nätverk evolverade ofta ett 

rörelsemönster som innebar att de förflyttades i endast en riktning och roterade enbart mot 

poängobjekt när avståndet var kort. Agenter med exempelbaserade nätverk roterade mer 

men hade betydligt lägre hastighet.  
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Figur 10 Antal kollisioner som skett med fiendobjektet under Test 1 (Figur 9). 

Denna statistik dokumenterades för att undersöka vilket nätverk som var bäst anpassat för 

att undvika fiendeobjekt. Båda algoritmerna presterade under förväntan. Det genomfördes 

100 omgångar per test. Detta betyder att agenten med belöningsbaserat nätverk (GA) 

kolliderade med fiendeobjektet 2,45 gånger per omgång i genomsnitt. Agenten med 

exempelbaserat nätverk (BP) kolliderade i genomsnitt 6,32 gånger per omgång. Båda 

nätverken hade svårigheter med att undvika fiendeobjektet. 

 

Figur 11 Jämförelse mellan två agenter som använder exempelbaserade nätverk. 
Den ena tar in indata för de två närmaste poängobjekten medan den andra tar in 

indata för de tre närmaste poängobjekten. Resterande indata är samma som Test 1 
(Figur 9). Indatan för ett poängobjekt innebär position för och avstånd till 

poängobjektet. 

Detta test genomfördes för att se om det var någon skillnad mellan nätverk som hade de två 

närmaste poängobjekten som indata i jämförelse med nätverk som hade de tre närmaste 

poängobjekten. Agenterna vars nätverk hade indata för de två närmaste poängobjekten 

kunde ibland välja att stå stilla mellan två poängobjekt istället för att förflytta sig mot 
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endera. Detta skedde mindre frekvent när nätverket hade de tre närmaste poängobjekten 

som indata.  

 

Figur 12 Samma test som (Figur 11) men för kollisioner mellan agent och 
fiendeobjekt. 

 

Figur 13 Jämförelse mellan två agenter som använder exempelbaserade nätverk. 
Endast det ena nätverket har avståndet till närmaste poängobjekt som indata. 

Resterande indata är samma som Test 1 (Figur 9). 

Detta test genomfördes för att se om det var någon skillnad mellan nätverk som hade 

avståndet till poängobjekt som indata och nätverk som inte hade det. Agenten med avstånd 

till poängobjekt som indata hade större risk att stanna mellan två poängobjekt. Detta beror 

på att agenten med avstånd ibland positioneras lika långt från båda poängobjekten och har 

då problem att välja vilken rikning den ska röra sig. Agenten utan avstånd har inte detta 

problem. 
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Figur 14 Kollisioner med fiendeobjekt. Samma test som Figur 13. 

 

Figur 15 Samma test som Figur 9 men med annorlunda miljö. Väggar placerades 
i kanterna av miljön för att stänga in agenterna. 

På grund av väggarna kunde agenterna inte längre gå utanför banan för att förflyttas till 

andra sidan miljön. Anledningen till varför detta test genomfördes var för att se om en annan 

typ av miljö skulle innebära ett annat resultat. I denna miljö evolverade agenterna med 

belöningsbaserade nätverk annorlunda gentemot Test 1. De valde mer frekvent att rotera 

mot poängobjekten position. 
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Figur 16 Kollisioner med fiendeobjekt för Test 2 (Figur 15). 

 

Figur 17 Evolution av fitness för Test 2. Y-axeln visar antal poäng och x-axeln 
visar antal generationer. 
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Figur 18 Samma som Test 1 (Figur 9) men med annorlunda miljö. 
Poängobjekten grupperas i miljön. 

Detta test har samma upplägg som Figur 9 men poängobjekten är grupperade på positioner i 

miljön. Anledningen till varför detta test genomfördes var för att se om en annan typ av miljö 

skulle innebära ett annat resultat. Som i Test 1 (Figur 9) så förflyttades agenterna med det 

belöningsbaserade nätverket i en endast en riktning och roterade enbart när poängobjekt låg 

nära. Agenten med det exempelbaserade nätverket roterade mot poäng mer frekvent men 

höll inte lika hög hastighet som agenten med det belöningsbaserade nätverket. Eftersom 

poängobjekten låg närmare varandra så stannade agenten med det exempelbaserade 

nätverket mindre frekvent mellan två poängobjekt. 

 

Figur 19 Kollisioner med fiendeobjekt för Test 3 (Figur 18). 
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Figur 20 Jämförelse mellan två agenter som använder exempelbaserade nätverk 
där den ena tar in avståndet till poängobjekt som indata medan den andra inte gör 

det. Resterande indata är samma som Test 1 (Figur 9). 

Detta test genomfördes för att undersöka vad avståndet till poängobjekt som indata har för 

betydelse för nätverket. Detta test kan jämföras med Test 1(Figur 13).  

 

Figur 21 Jämförelse mellan agenter med belöningsbaserade nätverk och 
exempelbaserade nätverk där indatan är samma som Test 1 (Figur 9). Den enda 

skillnaden är att endast ett poängobjekt används som indata istället för två. Indata 
för poängobjekt innebär position och avstånd till poängobjektet. 

Anledningen till att detta test genomfördes var för att undersöka om ett mindre antal 

indataneuroner skulle innebära ett annat resultat. 
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Figur 22 Kollisioner med fiendeobjekt för Test 4 (Figur 21). 

 

Figur 23 I detta test existerar endast indata för ett poängobjekt och 
rörelseriktning. Det är en jämförelse mellan agenter med belöningsbaserade och 

exempelbaserad nätverk. 

Anledningen till varför detta test genomfördes var för att se hur frånvaron av fiendeobjektet 

som indata påverkade nätverket.  
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Figur 24 Jämförelse mellan agenter med belöningsbaserade och 
exempelbaserade nätverk. Detta är samma som Test 1 (Figur 9) förutom att 

nätverken har tre poängobjekt som indata istället för två.  

Anledningen till detta test var för att undersöka hur indata från fler poängobjekt påverkar 

nätverket. 

 

Figur 25 Kollisioner med fiendeobjekt för Test 6 (Figur 24). 

5.2 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultaten. Vad som kan ha påverkat resultaten kommer också 

diskuteras.  

5.2.1 Test 1 Öppen miljö 

I Test 1 (Figur 9) presterade agenten med det belöningsbaserade nätverket betydligt bättre 

än agenten med det exempelbaserade. Den uppnådde en högre poängnivå, fler agenter 

nådde högre poängnivåer överlag och kolliderade med fiendeobjektet färre gånger. 
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Jämförelsen mellan de två olika strukturerna för det exempelbaserade nätverket (se Figur 

11), visar att agenter vars nätverk har indata för tre poängobjekt presterar bättre än en agent 

vars nätverk har två. Även Test 6 (Figur 24) visar att agenterna får jämnare resultat om tre 

poängobjekt hade använts som indata för nätverket istället för två. Detta betyder att det 

exempelbaserade nätverket har bättre förutsättningar att prestera bra om tre poängobjekt 

används som indata istället för två. Detta gjordes dock inte på grund av tidsbrist då 

tidskomplexiteten för träning av det exempelbaserade nätverket stiger med 

nätverksarkitekturens storlek.  

Figur 13 är en jämförelse mellan två agenter som använder exempelbaserade nätverk där 

endast ett nätverk har avstånd till poängobjekt som indata. Denna jämförelse visar att det 

nätverket som använt avstånd till poängobjekt som indata har presterat sämre. I Test 1 

(Figur 11) är den högsta poängnivån jämförbar med agenten som använder det 

belöningsbaserade nätverket från Test 1 (Figur 9). Detta innebär att de båda algoritmerna 

borde kunna ge liknande resultat på den här typen av miljö så länge rätt träning och 

nätverksarkitektur används.  

En anledning varför agenten med det exempelbaserade nätverket presterar sämre i denna 

miljö kan vara för att den får data från träningsexemplaren som enligt nätverket ger 

motstridiga beteenden. Ett exempel på detta kan vara att agenten får information att den ska 

gå mot poängobjekt men också ifrån fiendeobjekt. Om dessa är på samma position kan det 

vara problematiskt att fatta beslut. Agenterna vars nätverk som hade avstånd till 

poängobjekt som indata stannade mer frekvent mellan två poängobjekt. Detta gällde för 

både agenter med belöningsbaserade och exempelbaserade nätverk. 

5.2.2 Test 2 Stängd miljö 

Även i Test 2 (Figur 15) har agenter med belöningsbaserat nätverk presterat bättre än 

agenter med exempelbaserat. Dock inte lika märkbart i detta test. Agenter med det 

belöningsbaserade nätverket har uppnått en högre poängnivå men är även utspridda över 

fler poängnivåer än de med exempelbaserade nätverk. Varför agenter med exempelbaserade 

nätverk presterat sämre än agenter med belöningsbaserade beror troligen på samma faktorer 

som under Test 1, då miljön inte borde påverka. Det finns ingen indata som ger information 

om väggarna i miljön och därför kan inte nätverket hantera vad som ska hända om agenten 

kolliderar med en vägg. 

Att agenter med belöningsbaserade nätverk gjorde bra ifrån sig är var dock förvånande. 

Evolutionen i den här miljön (Figur 17) var annorlunda mot de andra miljöerna (Figur 8). 

Om evolutionen hade fått fortsätta finns det en chans att bättre resultat hade uppnåtts, då 

grafen ser ut att fortsätta uppåt (Figur 17). 

5.2.3 Test 3 Grupperade poäng 

I Test 3 (Figur 18) har agenter med det exempelbaserade nätverket denna gång presterat 

bättre än agenter med det belöningsbaserade. De har uppnått en högre poängnivå än den 

belöningsbaserade. Detta är troligen för att agenterna med det belöningsbaserade nätverket 

evolverats till att vara ha en så hög hastighet så möjligt. I denna miljö med grupperade 

poängobjekt så är inte hastigheten det viktigaste egenskapen utan att rotera mot 

poängobjekt. Agenterna med exempelbaserade nätverk var bättre på att rotera mot poäng 

och det var troligen därför de fick bättre resultat. Den här typen av beteende gjorde även att 

de kolliderade mer med fiendeobjektet eftersom de höll sig inom ett litet område.   
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I Test 3 fanns även en jämförelse mellan två olika typer av nätverksstrukturer för agenter 

med exempelbaserade nätverk (Figur 20). Denna graf motsäger Figur 13 som visar att 

avståndet till poängobjekt som indata ger ett sämre resultat. I Figur 20 så ger avståndet till 

poängobjekt som indata ett betydligt bättre resultat. Detta innebär att en agent med en viss 

nätverkstruktur får olika resultat beroende på hur miljön ser ut. 

En anledning varför agenter med exempelbaserade nätverk presterade bättre kan också vara 

att eftersom poängobjekten låg samlade på mindre ytor så stannade agenten mindre frekvent 

mellan poängobjekt. Eftersom de kollidera med poängobjekt ofta så återställdes nätverket 

och får ny indata om var nästa poängobjekt är. 

5.2.4 Test 4-6 Olika arkitekturer 

I Test 4 (Figur 21) är resultaten väldigt lika. Agenter med belöningsbaserade nätverk har 

uppnått en högre poängnivå men agenterna har också varit mer utsprida över flera 

poängnivåer än de med exempelbaserade nätverk. En jämförelse med föregående tester visar 

att agenter med belöningsbaserade nätverk har presterat sämre med denna uppsättning. Det 

är alltså inte agenter med exempelbaserade nätverk som presterat bättre. Anledningen till att 

agenter med belöningsbaserade nätverk har presterat sämre är troligen för att de fått mindre 

information om miljön. Att mindre förändring skett mellan Test 4 (Figur 21) och Test 1 

(Figur 9) kan vara att agenter med exempelbaserade nätverk fortfarande får indata som 

genererar motstridiga beteenden. Den förbättringen som skett mellan Test 4 (Figur 21) och 

Test 1 (Figur 9) kan vara på grund av att agenterna vars nätverk endast behöver hålla koll på 

ett poängobjekt istället för två under träning. Detta gör det lättare för nätverket att förstå vad 

träningsexemplen innebär.  

I Test 5 (Figur 23) har nätverken endast ett poängobjekt och rörelserikningen som indata. 

Det finns inget fiendeobjekt som stör inlärningen. I detta fall presterar agenter med 

exempelbaserade nätverk bättre än de med belöningsbaserade. Anledningen varför agenter 

med exempelbaserade nätverk presterade bättre kan bero på att det finns mindre 

information som nätverken behöver lära sig. Det finns inte heller någon data som genererar 

motstridiga beteenden då fiendeobjektet inte existerar längre.  

Förutom Test 3 (Figur 18) så är detta den bästa prestationen som agenter med 

exempelbaserade nätverk har gjort. I Test 6 (Figur 24) presterar agenter med 

belöningsbaserade nätverk bättre än de med exempelbaserade. Dock är dessa resultat ganska 

lika. 

5.3 Slutsatser 

En slutsats som kan tas är att hur nätverken tränas har en stor påverkan på hur de presterar 

i den valda miljön. Vilken algoritm som är bäst anpassad för en viss miljö skiljer sig 

beroende på hur den tränas. Vissa grafer visar t.ex. att agenter med det exempelbaserade 

nätverket presterade bättre om avståndet till poängobjekten fanns som indata medan andra 

grafer visar motsatsen. Det står även i kapitel 2.5 att parametrar som påverkar ett 

exempelbaserad nätverk ofta är specifika för att lösa ett visst problem och om detta problem 

ändras så behöver även parametrarna ändras. Det står också i kapitel 2.5 att 

exempelbaserade nätverk har en tendens att kunna hamna i lokala minima. Detta har 

troligen inte skett då inlärningshastigheten har varit låg (se 4.2) och därför borde inte 

optimala lösningar hoppats över. 
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Agenterna med belöningsbaserade nätverk har fått bättre resultat överlag. En faktor som kan 

ha påverkat agenterna med exempelbaserade nätverk att prestera sämre är att träningen där 

både poängobjekt och fiendeobjekt existerar. Det finns många tillfällen där närmaste 

poängobjekt och fiendeobjekt existerar på samma position i världen och detta kan generera 

beteenden för agenten som motsäger varandra. Detta kan ha stor påverkan på hur agenter 

med exempelbaserade nätverk har presterat. Agenter med belöningsbaserade nätverk har 

inte haft detta problem. De har ofta valt en teknik som ger mest fitness, antingen ta 

poängobjekt eller undvik fiendeobjekt men sällan båda två.  

I flera källor som har experimenterat med exempelbaserade nätverk, (Chaperot & Fyfe, 

2005), (Parker & D. Bryant, 2012), (Buckland, 2002),  har nätverken endast en uppgift som 

som de optimeras till att lösa. Test 6 ger lovande resultat för agenter med exempelbaserade 

nätverk. Detta innehåller fler indata för nätverket och fortsatt experimentering på detta kan 

ge bättre resultat för agenter med exempelbaserade nätverk. Dock så ökar även träningstiden 

om nätverksarkitekturen ökar i storlek. 

För att träna agenter med exempelbaserat nätverket som har 14 indataneuroner behövdes 30 

minuter träningstid vilket blev 110 000 träningsexempel. Detta behöver tas med i 

beräkningarna för att komma fram till vilken teknik som passar bäst för ett visst projekt. Att 

inlärningen av agenter med exempelbaserade nätverket tog så lång tid var inte beräknat. 

Detta gjorde att träningstiden blev en mindre viktig parameter i valet av algoritm då båda 

algoritmerna nu tog lång tid att träna. 

Att svara på frågan vilken typ av träningsmetod som är bäst anpassad för den här typen av 

miljö (se 3) blir svårt. Båda algoritmerna har presterat bra på olika tester. Agenterna med 

belöningsbaserade nätverk har presterat bäst över alla grafer. Det belöningsbaserade 

nätverket har varit lättare att hantera och har även fått konsistenta resultat på alla tester, om 

dock lite slumpmässiga i vilken poängnivå de får. Agenter med exempelbaserade nätverk har 

varit svårare att träna och har fått resultat som ibland går mot varandra. Så om en 

rekommendation är tvungen att ges så skulle det vara att använda agenter med 

belöningsbaserade nätverk. Dock säger även experimentet att detta inte nödvändigtvis 

garanterar den bästa lösningen. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Experimentet gick ut på att testa hur två olika träningsmetoder för ANN påverkar hur de 

presterar  i en 2d spelmiljö. Ett belöningsbaserat nätverk som använde genetiska algoritmer 

jämfördes mot ett exempelbaserat nätverk som använde backpropagation. Fyra delsteg 

genomfördes och dessa var utveckling av belöningsbaserad ANN, utveckling av 

exempelbaserad ANN, utveckling av testmiljö och evaluering av resultat. Agenter skapades 

som använde varsitt ANN för att styras. I miljön placerades poängobjekt som agenterna 

skulle kollidera med för att få poäng och även ett fiendeobjekt placerades i miljön som 

agenterna skulle undvika.  

Den ena agenten använder ett belöningsbaserat nätverk medan den andra använder ett 

exempelbaserat. All data som användes för att träna nätverken sparades som XML-filer. 

Flera miljöer skapades för att få en generell samling data. Om endast en miljö hade använts 

så hade resultaten varit specifika för den miljön. Med fler miljöer kan ett mer generellt 

resultat uppnås. Träningsdata användes för att träna nätverken och experimentet gjordes. 

All kod skrevs i C# och spelmotorn Unity användes för rendering och kollision. Det var 

problematiskt hur rörelsemönstret skulle fungera men detta löste sig genom att ha två 

utdataneuroner som gav värden mellan 0 till 1 som sedan gjordes om till -1 till 1. Agenten 

kunde då svänga båda fram och tillbaka på varje sida. Denna styrning kunde användas för 

träning av båda agenterna. 

Efter att ha evaluerat resultaten så visar det sig att agenten vars nätverk är belöningsbaserat 

har presterat bättre i flera test. Den har uppnått en högre poängnivå i fler tester och även 

kolliderat färre gånger med fiendeobjektet. Dock har den även varit mer slumpmässig i sina 

resultat. Efter detta experiment rekommenderas det att använda en agent med 

belöningsbaserat nätverk i den här typen av miljö, då den har varit lättare att hantera och att 

den gett bättre resultat.  

6.2 Diskussion 

I jämförelse med Chaperot & Fyfe (2005) så har detta experiment gått emot deras resultat. 

Dock så skiljer sig miljöerna och styrningen av agenterna mycket från detta experiment. En 

annan artikel (Che, et al., 2011) så får det exempelbaserade nätverket lite bättre resultat i 

vissa situationer. Det har diskuterats tidigare men eftersom agenten vars nätverk är 

exempelbaserat i det här experimentet har två uppgifter istället för en, så kan resultatet för 

den ha försämrats. Man kan även se i Test 5 (Figur 23) att den varit bättre på att optimeras 

för en enda uppgift. Detta betyder inte att exempelbaserade nätverk är sämre på att hantera 

större nätverk utan det är troligen träningen som är svårare att konstruera bra när flera 

uppgifter ska optimeras för. Charoenkwan (Charoenkwan, et al., 2010) skriver i sin slutsats 

att beroende på spelarstil och träningsmiljö så skapas ett visst beteende och det kan vi även 

se i dessa resutlat. De skriver även att om ett beteende är för komplext eller om spelaren 

försöker lära nätverket för komplexa beteenden så kan nätverket misslyckas med inlärningen 

eller så kan agenten som använder nätverket bete sig oförutsägbart.  

Resultaten från experimentet är trovärdiga i viss mån. Det finns flera aspekter som kan göras 

bättre. Träningen av nätverken kan förbättras. Det exempelbaserade nätverket var svårt att 
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träna, speciellt i en miljö där flera parametrar ger beteenden som går emot varandra. T.ex. så 

ska agenten gå ifrån fiendeiobjektet men mot poängobjektet. Om poängobjeket är 

positionerat i samma riktning som fiendeobjektet kan det bli problematiskt för nätverket att 

förstå testexemplaren. Detta kan ge beteenden där agenten endast går efter poängobjekt eller 

endast undviker fiendeobjektet.  

Detta experiment kan hjälpa spelbranschen att skapa självstyrande AI. I framtiden kan det 

skapa verklighetstrogen AI som agerar på ett sätt som en människa skulle agera. Detta kan 

vara bra för att ge en upplevelse men det kan även bidra till att folk fastnar i spelandet och 

hellre sitter framför datorn än att gå utanför huset och interagera med andra människor.  

I framtiden kan forskning som denna användas till mycket som har med självstyrande 

agenter. Självstyrande flygplan eller andra obemannade farkoster kan använda teknik som 

har använts i detta experiment för att leverera viktiga förnödenheter till folk som behöver 

det. Kan även användas inom allmän transport både i marken och i luften. Det kan dock 

störa flygtrafik eller skada människor om systemen innehåller felaktigheter.  

Om någon skulle vilja återskapa experimentet så är det möjligt. Spelmotorn Unity har 

använts för att rita ut grafik och tar hand om kollisionsberäkningar. C# har använts för att 

skriva källkoden. XML har använts för att spara data. Versionen på Unity är 4.6 men detta är 

endast relevant om personen i fråga vill testa applikationen i motorn. Att återupprepa 

experimentet i en annan miljö är fullt möjligt. 

6.3 Framtida arbete 

Att fortsätta utveckla på denna studie hade kan vara ett framtida arbete. Att testa mer 

ingående på en specifik miljö för att se hur effektiva nätverken kan bli. Att ha väggar eller 

objekt i miljön som hindrar agenten från att röra sig och få agenten att röra sig runt objekten 

hade varit en intressant studie. Eller istället för att ändra miljön så testas det mer intensivt 

på träning.  

En annan genre hade också varit intressant att undersöka. Den genre som experimeterats 

mest på när det kommer till ANN är nog racinggenren. Den kan vara rolig att undersöka 

speciellt när det finns mycket källor kring det. Eller så kan man testa på något helt annat 

som t.ex. first-person shooters som Parker & D. Bryant (2012). 

Att ändra nätverksarkitekturen kan också vara intressant. Vad händer om andra indata 

används för att utveckla en liknande agent. Kommer den prestera bättre eller sämre. Det 

finns kanske mer optimala värden som kan användas för att styra agenten. Ett annat typ av 

styrsystem hade också kunnat testas.  

Man kan även jämföra två av samma algoritm mot varandra. Två olika nätverk med 

backpropagation mot varandra. En mer intressant studie hade varit en som går igenom olika 

tekniker att träna ett nätverk med backpropagation. Vad finns det för verktyg som man kan 

använda för att träna ett nätverk att bli så effektivt så möjligt. Som att använda t.ex. fusk 

eller icke-synlig data (Parker & D. Bryant, 2012) för att få nätverket att bete sig så effektivt så 

möjligt. 
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