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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. Utbildningen 
ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en spets mot modern 
utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt skicklig och mycket 
bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och lösningsarkitekt. Styrkan hos 
utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige studenten är förberedd för. Efter 
examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga programutvecklare och dels som 
medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom 
programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall vara 
anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en nyutexaminerad 
systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, som en konsultfirma. 
Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna verksamheter, vilka till exempel 
kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att delta i 
forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och 
avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig vetenskaplig 
och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp. Det 
huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell produkt 
(t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår även 
presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett 
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt tas 
även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och 
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
Artificial intelligence is a field of computer science that tries to create intelligent systems or 
systems that simulate intelligence. Such systems are attractive to consumers because they can 
perform tasks that would otherwise have required human intervention. 
The gaming industry is helping to drive the development of AI forward as players continue to 
expect more immersive and lifelike experiences. 
Academically games are useful for the study of artificial intelligence because they are 
relatively simple. But even if the game is simpler than the reality, it is still a difficult task to 
create an artificial intelligence that can match a human opponent. 
A popular genre of games is strategy, examples of which are Age of Empire and StarCraft. 
This report examines a different approach to solve the problem of resource management for 
this type of game with the help of an artificial neural network to classify the game state. This 
has not been explored previously, and the goal is to find out whether this approach is feasible 
or not. To train the networks back-propagation is used in conjunction with Q-learning which 
makes learning unsupervised. So the authors’ research-question is: Can a Q network be used 
to manage the resource allocation for a cure in StarCraft Broodwar? 
To see how well the Q networks solve the problem an experiment was conducted with two 
different bots where one play StarCraft with the same opportunities a player would have and 
the other a simplified version. The experiment consists of collecting data from the bots 
training to see if they improve or not. As a control, two additional bots are used with a 
completely random policy. 
The results of the experiment were several graphs showing the bots performance in different 
ways but most importantly, the number of games won and the probability of winning. With 
the support of the result, it is not possible to see any real improvement in bot gameplay with 
0.7% and 0.4% chance to win against the default AI. The results also show that one of the 
neural net bots performed much worse than the one with random actions. 
Moreover, the training turned out to be far too long. If the experiment had more time maybe it 
would have shown that the technology is possible, but still, only after an unreasonably long 
time, which would make it useless in practice. If this had been successful it would have meant 
that we might create better AI for the strategy games that adapts to the player and can 
generalize when faced with a situation that was not planned by the developers. 
But in this study the bots behavior remained more or less stochastic so the answer to the 
research- question is that it is not possible. 
 
 
 
 
Keywords: ANN, Q-Network, Starcraft 



 

III 

Sammanfattning 
Artificiell intelligens är ett område inom datavetenskap som försöker skapa intelligenta 
system eller system som simulerar intelligens. Sådana system är intressanta för konsumenter 
eftersom de kan utföra uppgifter som annars krävt mänsklig inblandning. 
Spelindustrin hjälper till att driva utvecklingen av AI framåt när spelare fortsätter att förvänta 
sig mer engagerande och verklighetstrogna upplevelser. 
Akademiskt är spel användbara för studier av artificiell intelligens på grund av att de är 
relativt simpla. Men även om spel är enklare än verkligheten är det fortfarande en svår uppgift 
att skapa en artificiell intelligens som kan matcha en mänsklig motståndare. 
En populär genre av spel är strategispel, exempel på dessa är Age of Empires och Starcraft. I 
denna rapport undersöks en annorlunda ansats för att lösa problemet med resurshantering för 
denna typ av spel med hjälp av ett artificiellt neuralt nätverk som klassificerar spelets 
tillstånd. Detta har inte utforskats tidigare och målet är att ta reda på hurvida det är möjligt. 
För att träna nätverket används backpropagation i samband med Q- learning vilket gör 
inlärningen unsupervised. Så författarnas frågeställning är följande: Kan ett Q- nätverk 
användas för att hantera resursallokeringen för en bot i Starcraft Broodwar? 
För att kunna se hur väl Q- nätverket löser problemet utförs ett experiment med två olika 
botar där den ena spelar starcraft med samma möjligheter som en spelare och den andra en 
förenklad version. Experimentet går ut på att samla data från botarnas träning för att se om de 
förbättras eller inte. Som kontroll används två extra botar som slumpmässigt väljer 
handlingar. 
Resultatet av experimentet var flera grafer som visade botarnas prestanda på olika sätt och hur 
många spel de vunnit och sannolikheten för vinst. Med stöd av resultatet är det inte möjligt att 
se någon verklig förbättring i botarnas spelande med 0.7% respektive 0.4% chans för vinst 
mot standard AI:n. Resultatet visar dessutom att en av botarna är mycket sämre än en som 
slumpat fram handlingar.  
Dessutom visade det sig att träningen tog alldeles för lång tid. Om experimentet får mer tid 
kanske det skulle visat att tekniken är möjlig men först efter orimligt lång tid vilket skulle 
göra den oanvändbar i praktiken. Om detta hade lyckas hade det inneburit att man skulle 
kunna skapa bättre AI för strategispel som anpassar sig efter spelaren och kan generalisera när 
den ställs inför en situation som inte var planerad av utvecklarna. 
Men i denna studie förblev botarnas beteende mer eller mindre stokastiskt så svaret på 
frågeställningen är att det inte är möjligt. 
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1 Inledning 
 
I det moderna samhället används automatisering i allt större utsträckning, en trend som 
startades med den industriella revolutionen och som fortfarande pågår. I vår tid är det 
datorer som leder tekniken framåt och både företag och konsumenter ställer högre krav 
på de tjänster som används digitalt. För att kunna hantera detta behöver system kunna 
fatta informerade beslut utan hjälp från användare. Dessa system kallades expertsystem 
eftersom de kunde besitta den kunskap en mänsklig expert hade inom ett visst område 
och utnyttja den i sitt arbete. Idag, ett par årtionden senare används intelligenta system 
eller artificiell intelligens (AI) mer än någonsin, sökning på internet, datamining av 
konsumenters vanor och telefoner som kan känna igen talat språk är ett par exempel. 
 
Artificiell Intelligens(AI) handlar om att få datorn att utföra arbete som kräver 
intelligens när den utförs av människor (Copeland 2000). En AI kan bestå av en eller 
flera algoritmer och när de arbetar med ett problem eller deltar i ett spel kallas de ibland 
för agenter. 
 
Machine Learning (ML) eller maskininlärning på svenska är algoritmer som lär sig från 
data. ML algoritmer tränas med hjälp av ett träningsset som är data som hör till 
problemet som ska lösas senare. Reinforcement Learning (RL) är en del av 
maskininlärning och är algoritmer som försöker maximera en belöningssignal i ett visst 
problem. RL algoritmer lär sig precis som andra maskininlärningsmetoder men de gör 
det genom att pröva sig fram och utvärderar resultatet medan de arbetar med uppgiften, 
något som andra varianter av lärande algoritmer inte gör. Dessa typer av algoritmer är 
en del av artificiell intelligens som handlar om lärande och alla som lär sig hör hit 
(Kovahi och Provost 1998). 
 
Real Time Strategy(RTS) spel är en sub-genre av strategi spel (Ontañán et al. 2013). 
RTS spel kännetecknas av att de innehåller olika resurser som spelare måste hantera och 
samtidigt använda olika strategier för att vinna över sina motståndare. Vanliga resurser i 
RTS spel är ekonomi och militär styrka. Man behöver också vanligtvis konstruera 
byggnader av något slag för att kunna samla resurserna och träna militära enheter. 
RTS spel implementerar fog-of-war (FOW) som gör att spelaren inte kan se hela 
spelbrädan utan måste sända enheter som utforskar världen och tar bort FOW. RTS 
spelare delar upp RTS spel i två delar, micro-hantering och macro-hantering. Micro-
hantering är kontrollen av de olika enheterna i spelet och macro-hantering är olika 
strategier för att bland annat samla resurser (Yingjie et al. 2012). 
Strategispel brukar ha en artificiell intelligens som följer med spelet som kontrollerar en 
eller flera motspelare. Agenter som ersätter mänskliga spelare kallas för bots, på 
svenska botar. Dessa botar är svåra att konstruera och kan fortfarande inte spela på en 
mänsklig nivå. Det kommer behövas ytterligare forskning inom den här typen av spel 
innan det är möjligt att utmana spelare i ett rättvist spel (Buro 2004). 
 
Spelutvecklare använder en del knep för att göra intressant AI, ett av dem är att de 
implementerar färdiga strategier för att ge den mänskliga spelaren mer utmaning. Den 
här strategin fungerar bra för att göra agenten bättre men om spelaren spelar spelet flera 
gånger kommer den kunna upptäcka vissa mönster eller eventuella svagheter. 
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Ofta fuskar botar genom att samla resurser snabbare än spelaren eller samlar 
information spelaren inte har genom att se igenom FOW och på så sätt kan den anpassa 
sig efter vad som händer i hela spelvärlden. Spelutvecklare lägger till fusk för att göra 
spelet svårare för mänskliga spelare och på så sätt blir det roligare att spela mot datorn, 
men om spelaren kommer på att AI:n fuskar kan det få en inverterad effekt. Att lägga till 
fusk är ett enkelt sätt att göra sin agent bättre än den verkligen är utan att behöva offra 
datorkraft för en mer sofistikerad agent (Synnaeve & Bessière 2011). 
 
Ett problem som finns med att spela RTS är att man inte hinner göra mycket utforskning 
av ett visst tillstånd innan ett beslut måste fattas då tillståndsträdet är allt för stort och 
strategispel kräver att spelaren är aktiv hela tiden. 
Exempelvis schack som har varit ett väldigt populärt spel för att testa AI kan ha 30 olika 
beslut som en spelare kan välja bland från ett visst tillstånd, detta ger då ungefär 900 
olika tillstånd som en agent måste utforska för att ta fram bästa beslutet den kan göra 
från en viss position. Men i schack behöver man se längre fram om man vill ta ett bra 
beslut, så spelet kan kräva en sökning på åtminstone fem drag framåt i tiden. Om en 
agent ska ta fram bästa beslut måste den då utforska 30^10 tillstånd, detta skulle ta 
orimligt lång tid (Hapgood 1982). Lösningen på detta problem har bland annat varit 
kombinationer av färdigimplementerade strategier och heuristik. 
 
I strategispel finns det många fler variabler än i schack som gör att tillståndsträdet växer 
sig omöjligt stort och sökning blir snabbt ohållbart. De är också mer komplexa och 
innehåller dold information. Världen förändras dessutom utan involvering från spelaren 
så resultatet av en sökning kan snabbt bli inaktuellt. Det finns många olika ansatser som 
används för att skapa datorstyrda spelare och maskininlärning är en av dem. Problemet 
med lärande agenter är att de kräver träning, som kan ta mycket lång tid. Resultatet 
behöver inte heller nödvändigtvis vara bättre än en agent implementerad på ett annat 
sätt. Däremot gör träningen att agenten blir flexibel och kan hitta egna strategier. Detta 
ger fördelen att den kan hantera situationer som utvecklarna möjligtvis inte förutsett 
(Randall et al. 2009; Clua et al. 2010). 
Det finns som sagt många problem med strategispel. Micro-hantering av soldater och 
arbetare, planering av byggordning för att effektivt utföra olika strategier och att planera 
och utföra macro planer och att ändra dessa när de inte fungerar är bara några få. 
Mänskliga spelare presterar mycket bättre än state-of-the-art botar på alla dessa 
områden i nuläget (Churchill, Saffadine och Buro 2012; Churchill & Buro 2011). 
 

1.1 Bakgrund 
 
Maskininlärning har använts för att implementera delar av AI för RTS spel men till 
författarnas kännedom finns det ingen forskning som visar hur bra ett neuralt nätverk 
(NN) kan hantera resurser baserat på spelets tillstånd. Specifikt är författarna 
intresserade av Q- nätverk för detta ändamål. Försök att använda dem eller liknande 
varianter har troligtvis gjorts tidigare av spelföretag men det finns inget publicerat 
material som visar detta eller vilka resultat de i så fall fått. Därför ska det nu undersökas 
hur bra ett NN kan lära sig att optimera resurshanteringen för ett strategispel, Starcraft- 
Broodwar. 
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1.2 Syfte 
 
I föregående stycken kan man se att det finns mycket som kan förbättras när det gäller 
planering och optimering i strategispel. Fokuset för detta arbete kommer vara 
optimering av byggordningar genom att använda en typ av neurala nätverk som kallas 
för Q-Networks. Med byggordning menas i det här fallet resurshantering, för man 
kommer låta byggordningen omfatta de byggnader, enheter och teknologier en spelare 
har till sitt förfogande. Algoritmen kommer förhoppningsvis kunna lära sig i vilka 
situationer det är fördelaktigt att spendera resurser och möjligtvis kunna generalisera 
tillräckligt väl för att ersätta andra former av sökningar eller ett regelbaserat system. För 
att åstadkomma detta avser författarna kombinera algoritmer från maskininlärning och 
reinforcement learning. 
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Författarna ska försöka visa att ett neuralt nätverk, ett så kallat Q- nätverk, kan ersätta 
en regelbaserad agent med avseende på resursallokering, vad som skall byggas och när. 
För att ta reda på hur väl detta fungerar kommer en kvantitativ metod användas med ett 
experiment. Problemet formuleras med följande frågeställning: 
 
Kan ett Q- nätverk användas för att hantera resursallokeringen för en bot i Starcraft 
Broodwar? 
 
Q- nätverk används i frågeställningen för att understryka att vår bot är menad att lära sig 
hur den spelar unsupervised med Q- learning, och det man ska ta reda på är om 
inlärningen kan lösa de problem ett strategispel skapar för en artificiell intelligens. 
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2 TEORI 
 
I detta avsnitt förklaras de algoritmer och begrepp som krävs för att lättare förstå 
innehållet i rapporten och för att kunna följa tolkningen av resultatet. Inledningsvis 
förklaras Starcraft och det API som tillåter injicering i dess minne. Teorin blir mer 
teknisk allteftersom och slutar med en sammanfattning av artificiella neurala nätverk 
och hur man tränar dem. 

 

2.1 StarCraft-Broodwar 
 
Starcraft är ett strategispel utvecklat av Blizzard Entertainment och Saffire. Det släpptes 
i november 1998 i U.S.A och i mars 1999 i Europa. Det är världen populäraste 
strategispel och en esport. Professionella spelare kan delta i turneringar och vinna 
mycket pengar (Churchill och Buro 2011). Precis som många andra strategispel är 
fokuset i starcraft att bygga en arme för att kunna besegra en eller flera motståndare.  
För att kunna skapa en arme måste man samla resurser och bygga byggnader som låter 
spelaren köpa nya uppgraderingar och träna soldater och fordon eller samla mer 
resurser. 

2.2 Resurser 
 
I Starcraft finns det två typer av resurser, Mineral deposits och Vespene geysers. 
Mineralerna ser ut som blå kristaller och kan samlas in av de olika lagens arbetar- 
enheter. Geysers kan arbetarna inte samla direkt ifrån utan spelaren måste först bygga en 
byggnad ovanpå dem och sen samla från den. Gasen och mineralerna kan spenderas 
efter att arbetarna lämnat in dem till lagets huvudbyggnad. Figur 2-1 är en skärmdump 
från starcraft, till vänster syns kristallerna och överst är den byggnad som genererar gas. 
I mitten är protoss huvudbyggnad. 

 Figur 2-1 Protoss huvudbyggnad och runt den flera probes som 
samlar gas och kristall. 
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2.3 Lag 
 

I spelet finns tre stycken lag: 

– Zerg 
Zerg är en ras av insekter. De är det minst teknologiskt utvecklade laget i spelet och 
deras byggnader och vapen är organiska och är en del av en större organism. Zergs 
soldater byggs alla i samma byggnad som kallas Hatchery. När soldaten först byggs är 
den en larv och kan sen bli uppgraderad till en ny typ. Hatchery's och en byggnad som 
kallas Colony är viktiga byggnader för de låter spelaren att expandera sitt läger till nya 
platser. De andra lagen kan göra detta fritt men inte Zerg. Zergs baser byggs inom en yta 
som kallas The Creep och den syns som ett grått fält på marken runt byggnaderna. En 
annan stor skillnad mot de andra lagen är att arbetarna som bygger förloras när 
konstruktionen är färdig. 

– Terran 
Terrans är människor som börjat kolonisera vintergatan. De är inte fysiskt starka eller 
lika teknologiskt avancerade som de andra lagen men har sina egna fördelar. Enheterna 
som laget har kan inte regenerera HP (health power) men det är möjligt att bygga 
medics istället. Terrans kan också investera i uppgraderingar på sina byggnader som ger 
tillgång till nya förmågor och teknologier, exempelvis kärnvapen. En annan förmåga 
byggnaderna har är att de kan flyga och på så vis förflyttas till en ny plats. Spelare kan 
flytta en hel bas till en mer strategisk position där det är lättare att försvara eller samla 
mer resurser. 

– Protoss 
En blandning av robotar och människoliknande varelser. Protoss har som Zerg en 
begränsning för hur man expanderar basen, en byggnad som kallas för Pylon skapar ett 
litet område där nya byggnader kan placeras. Pylons ökar också maxpopulationen, och 
om den skulle förstöras förlorar alla strukturer som beror på den sin förmåga att 
producera enheter och utföra uppgraderingar. 

Protoss enheter har sköldar, även arbetare. Sköldarna absorberar skada tills de tar slut 
och om en enhet överlever tillräckligt länge kommer sköldarna automatiskt att 
återställas. De kan också återställas snabbt med hjälp av en byggnad (Blizzard 
entertainment 1998). 
 

2.3.1 Strategier 
 
Starcraft är ett esport spel som har turneringar där vinnarna kan tjäna mycket pengar. 
För att vara framgångsrik används många olika strategier beroende på lag och 
motståndarens beteende. Här följer några generella taktiker som kan användas av alla 
lag. 

-Rushing 
Rushing innebär att spelaren snabbt samlar ihop soldater under spelets början och 
anfaller innan motspelaren hunnit bygga ett försvar. Målet är att slå ut arbetare för att få 
ett ekonomiskt övertag. En rush kan avgöra en match helt om inget motstånd finns, men 
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de är också riskfyllda då ett misslyckat anfall kan skada anfallarens ekonomi mer än 
fiendens (Strategywiki 2015). 

-Expanding 
För att öka inkomsten av resurser kan spelare expandera sin bas. Man vill samla 
mineraler och gas på så många ställen som möjligt för att kunna dra ut på spelet eller ha 
råd med dyra enheter och uppgraderingar. Expansion är fördelaktigt att utföra när 
motståndaren är defensiv och det inte är lika troligt att arbetare blir attackerade 
(Strategywiki 2015). 

-Turtling och Scouting 
De här taktikerna används för att förbättra möjligheterna för andra taktiker att lyckas. 
Scouting går ut på att ta reda på vad motspelaren använder för strategi genom att skicka 
spanare att kolla vilka byggnader han har och annan information. Scouting kan 
användas för att avgöra om en rush är ett bra alternativ eller inte. 

Turtling kallas det när en spelare är defensiv i början av ett spel för att kunna expandera 
och bygga avancerade enheter. En risk med turtling är att mineraler och geysrar inte 
håller hur länge som helst, om en defensiv spelare inte expanderar kan de ta slut senare i 
spelet (Strategywiki 2015). 
 

2.4 BWAPI 
 
BWAPI är ett API för att kunna skriva program som skriver och läser från Starcrafts 
minne. Det är specifikt skapat för att göra det möjligt att skriva egna botar och är open 
source så vem som helst kan bidra till projektet som finns att ladda ner från github. Det 
är skrivet i C++ och är fortfarande under utveckling vintern 2015 med version 4.1 som 
släpptes i januari. 

Sen BWAPI blivit tillgängligt har forskning inom RTS spel använt Starcraft för testning. 
För att motivera mer forskning har man sedan 2006 anordnat tävlingar där deltagarnas 
botar spelar turneringar. ( Churchill och Buro 2011). 

 

2.5 Ualbertabot 
 
Är en bot skapad av forskare vid University of Alberta i Kanada för att testa och 
utveckla olika aspekter av RTS AI, den har deltagit i flera tävlingar och varit mycket 
framgångsrik. 

Ualbertabot använder flera sofistikerade algoritmer, bland annat heuristisk sökning efter 
vilken ordning den ska konstruera byggnader och teknologier (Churchill och Buro 
2011). Den har också heuristisk microhantering av soldater där den försöker undvika 
strid med ofördelaktig utkomst (Churchill, Saffidine & Buro 2012). 
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2.6 Scoring 
 
Genom BWAPI kan man hämta fem olika typer av score, Buildingscore, Razingscore, 
Unitscore, Killscore och Customscore. Customscore är en poäng vars innebörd varierar 
beroende på karta och spelläge. Building och Unitscore är den poäng en spelare 
tilldelats för byggnader och enheter som skapats. Razingscore är poängen för förstörda 
fiendebyggnader. Killscore är samma som Razingscore men gäller för fientliga soldater 
och arbetare istället. 

 

2.7 Artificiell intelligens och Reinforcement Learning 
 
Artificiell intelligens (AI) är ett brett område som är resultatet av frågor om vad 
intelligens är, hur människors hjärnor fungerar och om det är möjligt att konstruera en 
maskin som kan göra detsamma eller till och med bättre. Fram till det tidiga 50- talet 
var det mest spekulationer men när de första datorerna kom blev AI ett verkligt 
forskningsområde. 

Hur en AI ska implementeras och definieras finns det skilda meningar om. Alan Turing 
föreslog att en maskin som kan lura en människa att den också är en människa är 
intelligent. Han argumenterade att hur den faktiskt tänker inte spelar någon roll på 
samma sätt som vi människor inte kan vara säkra på att alla andra tänker, det är ett 
antagande man gör. Kortfattat är det alltså ett mänskligt beteende som eftersöks. En 
annan ansats är rationellt beteende. Om en intelligens är rationell innebär det att den 
fattar det beslut som är bäst baserat på den kunskap den har. Vad som är bra är relativt 
till det den försöker åstadkomma. Sen finns det ytterligare två definitioner till, 
mänskligt tänkande och rationellt tänkande. Människor är sällan rationella och fattar 
ofta beslut baserat på kortsiktiga mål som inte stämmer överens med deras långsiktiga. 
Ett rationellt tankesätt innebär att detta inte sker och styrs troligtvis inte av känslor på 
samma sätt. Den AI som har mänskligt tankesätt skulle bokstavligen resonera som en 
vanlig person med skillnaden att dess representation är annorlunda. 

I denna rapport diskuteras i fortsättningen rationella agenter. En agent är en entitet som 
utför handlingar i någon form och i detta fall efter ett rationellt beteende. Agentprogram 
kallas ett program som implementerar en agent och de används för problemlösning av 
olika slag eller som beslutsstöd i ett system. Förenklat består en agent av sensorer, 
aktuatorer och en agentfunktion. Det finns ofta en slags kunskapsbas där information 
om vad som skett finns eller annan information om problemet som kan behövas. 
Sensorerna samlar in information från miljön agenten arbetar i och aktuatorerna låter 
den påverka den på något sätt. Aktuatorer kan vara hjulen på en bil agenten kör eller en 
funktion i ett system, det beror på problemet. Sensorer är de verktyg som finns för att 
samla information och beror också på problemet. Agentfunktionens ansvar är att välja 
hur agenten ska agera och kan bestå av allt från enkla regler som reagerar direkt av 
sensorernas input till en sökning i kunskapsbasen där den kan ha information om allt 
den hittills upplevt (Russell, Norvig 2014). 
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2.8 Reinforcement learning 
 
Reinforcement learning (RL) är den del inom området maskininlärning. Som namnet 
antyder handlar det om att simulera att agenten lär sig från problemet. I RL görs detta 
genom att direkt påverka ett problem och observera effekten. För att kunna avgöra vad 
som är bra och dåligt får programmet en belöningssignal. Signalen är både en piska och 
en morot och ger bestraffning för oönskade handlingar. Oftast finns det ingen kunskap 
om problemet på förhand utan det blir nödvändigt att utforska genom upprepade 
instanser där den utvärderar hur väl den lyckats. De gör detta genom att maximera 
värdet av belöningssignalen. Maximeringen går till så att agenten väljer den handling 
från sina aktuatorer som har högst värde men den kan också prova andra handlingar för 
att försäkra sig om att det inte finns ett bättre alternativ. 

 

Figur 2-3 är en förenklad bild av hur agenten arbetar. Den skickar en handling a till 
miljön som i sin tur ändras till det nya tillståndet s och belöningssignalen ger belöning r. 
Belöning kan finns i varje tillstånd eller enbart i terminaltillståndet. Agenten tolkar de 
input den fått och kan använda en ny handling (Gatti & Embrechts 2013). 

 
 

Figur 2-2 Agentfunktionen är separat från 
sina sensorer och auktuatorer som i sin tur 
är separerade från problemmiljön. 
Baserad på: (Russel & Norvig 2014). 

Figur 2-3 Agenten påverkar miljön 
med handlingar och får ett nytt 
tillstånd och en belöningssignal från 
miljön. Baserad på: (Gatti & 
Embrechts 2013). 
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2.9 Markov Descision Processes 
 
En Markov Descision Process, förkortat MDP, är en grundläggande typ av problem som 
krävs för att förstå RL eftersom många algoritmer inom området är konstruerade för att 
hantera dem. 

Ett problem av typen MDP har vissa speciella egenskaper vad gäller miljön och vad 
man kan förvänta sig av den. Med miljö menas den värld som ett problem omfattar som 
kan uppfattas och kan interageras med. För ett program som spelar schack så skulle 
brädet vara dess miljö. Alla tillstånd i en miljö måste uppfylla något som kallas för 
Markov Property för att ett problem skall vara ett MDP. 

 

2.9.1 The Markov Property 
 
Tillstånd är väldigt viktiga för en AI's problemlösningsförmåga eftersom de motsvarar 
de sinnen vi och andra djur har. Informationen kan inhämtas på många sätt men någon 
form av sensor brukar användas. Sensorn och bearbetningen av data den samlar in ligger 
utanför problemlösningen så hur insamlingen sker är ointressant i sammanhanget. 

För att effektivt lösa problem kan ett tillstånd innehålla mer information än vad som 
precis insamlats. Om man tar navigering genom en labyrint som exempel så kan den 
extra informationen vara positionen man befann sig på innan man flyttade sig senast. 
Om informationen i ett tillstånd innehåller en kompakt beskrivning av vad som hänt 
innan och hur miljön ser ut har den Markov Property. Tillståndet kan innehålla alla 
tidigare handlingar men det behöver det inte göra. Det bör inte heller finnas information 
om problemet som sensorerna inte kan plocka upp. Sådan information kan vara att 
känna till delar av lösningen av ett problem, exempelvis vilka kort en motståndare har 
under ett parti poker. 

Om man antar att miljön innehåller en ändlig mängd tillstånd blir definitionen av 
Markov Property: 

𝑃𝑃{𝑠𝑡+1 = 𝑠′, 𝑃𝑡+1 = 𝑃 ∣ 𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑃𝑡 , 𝑠𝑡−1,𝑎𝑡−1, 𝑃𝑡−1. . . 𝑃1,𝑠0,𝑎0} = 𝑃𝑃{𝑠𝑡+1 = 𝑠′, 𝑃𝑡+1 = 𝑃
∣ 𝑠𝑡 ,𝑎𝑡} 

(2.1). 

S är det nuvarande tillståndet, s' är nästa tillstånd efter att någon handling utförts. T är 
här ett abstrakt mått av tid där t är 'just nu' och t + 1 är det direkt följande tidssteget. 
Lilla r står för belöning. Alla tillstånd kan ha en belöning, den används för att kunna 
avgöra hur önskvärt tillståndet är. Lärande agenter försöker som regel att maximera 
belöningen och använder den som riktlinje när de löser ett problem. Till sist så 
finns𝑎som står för en handling som kan utföras från ett tillstånd. Definitionen 2.1 säger 
att vilket tillstånd som helst är summan av alla tidigare men också att de är fristående 
från varandra på så sätt att s' enbart är beroende på s. Om detta inte håller och det krävs 
information från tidigare steg så uppfylls inte Markov. På grund av det kan man 
förutsäga alla möjliga framtida tillstånd, ett nytt bestäms bara av läget man befinner sig 
i och vilken handling som utförs (Barto,Sutton 1998). 
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2.9.2 Definition, övergångssannolikhet och belöningsuppskattning 
 
Om ett problem uppfyller The Markov Property kallas det för en Markov Descision 
Process. Det finns olika varianter av MDPs, de kan ha ett oändligt antal tillstånd och 
handlingar eller ändligt. I denna typ av problem är det möjligt att generera alla möjliga 
framtida tillstånd från vilket skede som helst, utom möjligtvis ett terminaltillstånd. Detta 
eftersom nästkommande tillstånd enbart beror på det nuvarande.och detsamma gäller för 
de som följer. MDP:er kan också vara stokastiska, den handling en agent försöker utföra 
sker alltså inte alltid. Finite (ändliga) MDPs har då följande egenskaper: 

𝑃𝑠𝑠′𝑎 = 𝑃𝑃{𝑠𝑡+1 = 𝑠′ ∣ 𝑠𝑡 = 𝑠,𝑎𝑡 = 𝑎}(2.2) 

𝑅𝑠𝑠′𝑎 = 𝐸{𝑃𝑡+1 ∣ 𝑠𝑡 = 𝑠,𝑎𝑡 = 𝑎, 𝑠𝑡+1 = 𝑠′}(2.3) 

 

Formel 2.2 ger sannolikheten att komma till tillstånden s' från tillstånd s genom att 
utföra handling a. Det andra uttrycket 2.3 uppskattar den belöning som hänger ihop med 
att befinna sig i tillstånd s, utföra handling a och komma till s'. 
Finite MDPs är viktiga för reinforcement learning eftersom många algoritmer skapats 
för att lösa dem. I en MDP kan man också fatta ett optimalt beslut från ett tillstånd utan 
att känna till vad som skett tidigare (Sutton & Barto 1998). 

 

2.10  Generalized policy iteration 
 
För de algoritmer som ingår i reinforcement learning behövs det en metod för att kunna 
avgöra vilka handlingar som bör utföras och när. Men en optimal lösning är specifik för 
det problem den tillhör, så ett generellt sätt att finna informationen från problemet 
behövs. 

 

2.10.1 Policies och Värdefunktioner 
 
För att fastställa värdet av en episod i ett problem används en värdefunktion. Värdet den 
ger kan vara baserat på en uppskattning eller dess sanna värde om det finns möjlighet 
till det. Alla tillstånd som söks igenom tilldelas ett värde baserat på vilka handlingar 
som kan utföras och värdet av de tillstånd som följer. Valet av handling bestäms genom 
en utvärdering av de alternativ som finns i varje episod. Hur valet går tillväga kallas för 
en policy. 

Policies finns i två klasser; on policy och off policy. 

On policy innebär att algoritmen som lär sig policyn gör det med hänsyn till värdet av 
den. On policy agenter försöker finna den optimala policyn och samtidigt bestämma 
värdet av olika tillstånd i problemet genom sin värdefunktion. 

Off policy tar inte med värdet av sin policy i beräkningarna utan försöker bara lära sig 
värdet av handlingar och skapar på så sätt sin egen. Q- learning som förklaras senare är 
off policy och kan därför utföra riskabla handlingar i stokastiska problem. 
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2.11 Policy iteration 
 
En agents policy kallas ibland för aktör, den väljer handlingar som skall utföras. 
Värdefunktionen är i sin tur en kritiker som utvärderar policyns prestanda. För en 
deterministisk policy är det inte särskilt troligt att den är optimal från början. Därför 
uppdateras policyn med hjälp av värdefunktionen som bestämt dess värde. 

Detta leder till en iterativ process av utvärderingar och uppdateringar, värdefunktionen 
försöker finna de verkliga värdena av episoderna i problemet som besöks baserat på 
policyn, som uppdateras när den finner ett tillstånd där dess val inte längre är bättre än 
det bästa möjliga. Uppdateringen sker bara om den nya policyn är minst lika bra eller 
bättre än den tidigare versionen så att 𝑉𝜋′(𝑠) ≥ 𝑉𝜋(𝑠) Uppdatering avser bara en episod 
åt gången men alla episoder i problemet arbetas igenom innan värdefunktionen 
undersöker den. V betyder här värdet som värdefunktionen tilldelar tillståndet s när den 
följer policy 𝜋. 𝜋′Är den uppdaterade policyn. Algoritmen terminerar när skillnaden 
mellan den tidigare policyn och den nya når ett lågt värde och värdet av den är bestämt. 

 
Formeln nedan, 2.4, visar hur en deterministisk policy i en finite MDP uppdateras för ett 
tillstånd (s). Från diskussionen om MDP:ers är här övergångssannolikheten (2.2) och 
sannolikheten för belöning från nuvarande till de närliggande episoderna (2.3). Formeln 
2.4 kollar ett steg framåt för varje handling a och observerar värdet av den tidigare 
policyn där. Gamma beskrivs mer i nästa stycke men dess syfte är att begränsa vikten av 
ett högt framtida värde. Arg max 'a' betyder att den handling som resulterar i den högsta 
summan blir resultatet av ekvationen (Sutton & Barto 1998). 

𝜋′(𝑠) = 𝑎𝑃𝑎𝑚𝑎𝑚
𝑎

∑𝑠′ 𝑃𝑠𝑠′𝑎 [𝑅𝑠𝑠′𝑎 + 𝛾𝑉𝜋(𝑠′)](2.4) 

Detta är ett bra exempel på hur egenskaperna hos en MDP underlättar konstruktionen av 
en agent. Genom att använda matematik är det möjligt att beräkna vad som kommer 
hända i nästa tillstånd och sannolikheten att nå dit. Om det går att beräkna belöningen 
och övergångssannolikheten för episoderna i ett problem kallas det för dess modell. 
Eftersom policy iteration kräver en modell är den inte applicerbar på ett problem som 
Starcraft som är partiellt observerbart, en del av tillståndet är okänt, och det går inte att 
bestämma sannolikheterna för belöning eller övergångar mellan episoderna. På grund av 
detta är det inte heller möjligt att beräkna en optimal policy och dess motsvarande värde 
på förhand. 

Figur 2-4 Policyn uppdateras och 
utvärderas iterativt tills den är 
optimal. Från Sutton & Barto 1998. 
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En annan familj av algoritmer som inte kräver en modell är temporal difference som 
beskrivs i följande stycke. 
 

2.12  Temporal difference 
 
En annan grupp av algoritmer som kan lösa MDPs kallas för Temporal difference 
metoder, i fortsättningen förkortat till TD. Temporal difference uppskattar värdet av ett 
tillstånd i ett MDP relativt till andra tillstånd där det finns belöningar eller 
bestraffningar. Värdet som ett tillstånd tilldelas är uppskattat så det är till en början inte 
det verkliga värdet. Genom att uppskatta V för ett tillstånd (s) många gånger och sedan 
använda snittvärdet så kommer algoritmen att finna det verkliga värdet. I praktiken kan 
detta ske först när antal uppskattningar närmar sig oändligheten. V kallas för utillity och 
är som sagt värdet av s i relation till andra tillstånd och indikerar vilken belöning man 
kan förvänta sig efter att ha befunnit sig i s. 

För att göra en uppskattning undersöker TD utility för nästa tillstånd s' och jämför. 
Jämförelsen utförs genom att ta bort skillnaden mellan deras utility. Detta är 
anledningen till namnet Temporal difference. Den enklaste formen av Temporal 
difference heter TD(0). 2.5 är uppdateringsfunktionen för den: 

𝑉(𝑠𝑡) ← 𝑉(𝑠𝑡) + 𝑎[𝑃𝑡+1 + 𝛾𝑉(𝑠𝑡+1) − 𝑉(𝑠𝑡)](2.5) 

 

För att kunna bestämma hur snabbt inlärning skall ske används en konstant kallad alfa. 
Alfa ökar inte hastigheten på algoritmen utan bara hur stor påverkan ny information har 
på dess kunskap. Värdet på alfa är mellan 0 och 1, ett högre värde gör att ett tillstånd 
inte behöver utvärderas lika många gånger innan dess utility anses vara sant. Ett lägre 
värde på alfa kräver mer efterforskning och värdet 0 hindrar TD från att lära sig 
överhuvudtaget. Värdet på alfa behöver inte vara konstant och kan ändras under 
körning. Alfa kallas för learning rate. 
En annan konstant är gamma som kallas för discount factor och är också ett värde 
mellan 0 och 1.  Gamma justerar värdet av framtida belöningar. Ett lågt värde på gamma 
gör TD girig så den prioriterar belöningar den kan få så snabbt som möjligt. Noll skulle 
göra att framtida belöningar inte prioriteras alls medan värdet ett tvärtom ger en 
långsiktig effekt (Sutton & Barto 1998). 
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Pseudokod för TD(0) 

Initialize policy 𝛱and 𝛥 

While 𝛥is larger than near zero 

 Initailize V(s) arbitrarily, 𝜋to the policy to be evaluated. 
 For each episode: 

  Initialize s, and 𝛿 
  For each step of episode: 

   a = action given by 𝜋for s 
   take action a, observe reward r and next state s' 

   𝑉(𝑠𝑡) ← 𝑉(𝑠𝑡) + 𝑎[𝑃𝑡+1 + 𝛾𝑉(𝑠𝑡+1) − 𝑉(𝑠𝑡)] 

   𝛿=  V(s) - V'(s) if higher than current 𝛿 
   s = s' 
   until s is terminal 

  end if 𝛿is near zero 

 set 𝛥to 𝑉𝛱(𝑆) − 𝑉𝜋(𝑆) 

 For each state s 

  update 𝛱(𝑠) 
Baserad på (Sutton & Barto 1998). 

I pseudokoden ovan kan man se att temporal difference har mycket gemensamt med 
policy iteration, den yttersta loopen uppdaterar policyn baserat på utvärderingen av den 
inre och algoritmen terminerar när den inte längre finner en bättre lösning. Eftersom TD 
kan jämföra två tillstånd efter att båda besökts behöver den inte känna till 
övergångssannolikheten mellan dem eller belöningen på förhand, den kräver alltså 
ingen modell av det problem den arbetar med. 

I nästa sektion presenteras Q- learning som är en algoritm som eliminerar behovet av 
policyuppdatering helt, den skapar sina egna policy samtidigt som den utvärderar den. 

 

2.13  Q- learning 
 
En välkänd familj av algoritmer inom reinforcement learning är Q- learning. Q- learning 
är i grunden en Temporal difference metod. Denna familj är relativt ung och 
presenterades 1989 i Christopher Watkins PhD avhandling Learning From Delayed 
Rewards. QL är inspirerad av observationer av hur djur lär sig att utföra handlingar 
baserat på den belöning de får från omgivningen (Watkins 1989). 
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2.13.1 Q- värden 
 
I föregående stycke kan man se hur TD(0)s värdefunktion uppskattar utility för ett 
tillstånd. Dessa V- värden avspeglar möjligheten till framtida belöningar och visar på så 
vis tillståndets värde. Istället för att undersöka V kan man bestämma värdet av en 
handling för ett visst tillstånd. Notationen för ett sådant värde är Q. En algoritm baserat 
på Q försöker därför lära sig vilken handling 'a' som är optimal för varje 's' i ett problem. 

 

2.13.2 Q- learning 
 
Q-learnings uppdateringsfunktion är lik TD(0).  En skillnad är att QL beräknar sitt värde 
efter handlingen som är värd mest i tillståndet genom max, vilket ger det värde som är 
högst bland alla actions 'a'. Utvärderingen sker precis som tidigare genom att jämföra 
skillnaden mellan nuvarande och nästa state 's'. 

𝑄(𝑠𝑡 ,𝑎𝑡) ← 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡) + 𝑎[𝑃𝑡+1 + 𝛾𝑚𝑎𝑚
𝑎
𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎) − 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡)](2.6) 

På grund av värdefunktionens utseende kommer Q- learning att finna sin egna policy, 
och ignorera den som redan finns vilket gör algoritmen off- policy. I pseudokoden 
nedan används ∈ −𝑎𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔vilket betyder att policyn som används är soft, den väljer 
inte alltid den bästa handlingen den känner till utan kommer välja en slumpmässig med 
sannolikhet∈.Anledningen till detta är för att utforska nya tillstånd som aldrig skulle 
besökts annars (Sutton & Barto 1998). 

 

 
Figur 2-5 Pseudokod för Q- learning (Sutton & Barto 1998).  
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2.14 Artificiella neurala nätverk 
 
Artificiella Neurala Nätverk(ANN) är ett sätt att härma en biologisk hjärna, eller 
åtminstone neuroners funktionalitet. ANN idén är gammal, innan de fanns förslog Alan 
Turing år 1946 Unorganized Machine i ett brev till William Ross Ashby där han beskrev 
en typ av ANN men det är först på senare tid man kallar dem neurala nätverk, tidigare 
var de mer kända som connectionism. 

 

En neuron i ett ANN är uppbyggt av en aktiveringsfunktion som avgör när den ska 
aktiveras. Neuroner kan ha olika aktiveringsfunktioner och beroende på vilken 
aktiveringsfunktion de har, har de olika benämning. Om en neuron har en linjär 
aktiveringsfunktion kallas den för perceptron och om den har en logistic kallas den för 
sigmoid neuron, den får namnet sigmoid från en typ av populära logistic funktioner, 
Sigmoid. 

 

 

Neuroner kopplas ihop med varandra genom riktade länkar. Varje länk har en vikt som 
säger hur starkt neuronerna påverkar varandra. Det finns olika typer av ANN, den 
vanligaste och lättaste är feed-forward nätverk som fungerar så att input i nätverket kan 
bara gå framåt i hierarkin av lager och kan aldrig gå tillbaka. Feed-forward ANN kan 
vara uppbyggt av många lager men vanligast är tre, input, hidden och output. Input 
lagret är det som kommer in i nätverket, detta lager är ofta n+1 noder stort. Alla värden 
som kommer in genom input lagret beräknas med funktion 2.7. 
∑𝑛
𝑖=0 𝑤𝑖,𝑗𝑎𝑖(2.7). 

 𝑤𝑖,𝑗 är vikten som den riktade länken har som kopplar ihop neuron i och j och 𝑎𝑖är 
värdet som neuronen har som i detta fall är en input neuron. Andra lagret i hierarkien är 
det dolda och tredje lagret är output. Det dolda får sin aktivering via input lagret genom 
dess aktiveringsfunktion, så vilka värden det dolda lagret får beror på den input 
föregående lager fått och vikterna mellan dem. Outputlagret ger, som namnet antyder, 
nätverkets output som svar på en viss input. För att modifiera vilken output neuron som 
aktiveras mest från ett specifikt input behöver vikterna som sitter i de riktade länkarna 

Figur 2-6 Sigmoid function ,värden   slätas ut och 
kan som mest bli et teller minus ett. Från J.papagelis 
& Kim 2015.  
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modifieras. När ett ANN tränas används en träningsalgoritm som uppdaterar vikterna 
beroende på hur bra en input klassificerades till ett önskat output. En algoritm som kan 
användas för detta är backpropagation algoritmen (Russell & Norvig 2014). 

 

2.15  Backpropagation 
 
Backpropagation är en tränings algoritm för att träna ANN. Backpropagation arbetar 
från outputlagret framåt genom de dolda lagren till inputlagret som gör att nätverket 
måste modifieras till att ha dubbelriktade länkar mellan noder istället för enkelriktade 
som feed-forward använder. Det backpropagation gör för att träna nätverket är att den 
justerar vikterna mellan noder tills den hittar får ett acceptabelt global error. Global 
error kan beräknas med 2.8. 

𝐸 = ½Σ(Σ(𝑡𝑘 − 𝑂𝑘)2)(2.8). 

Algoritmen använder ett träningsdataset för att justera nätverkets vikter och ingår i 
supervised learning kategorin. Ett träningsdataset är en datamängd som är avsedd för att 
träna algoritmer att klassificera sin input. Ett träningsdataset är exempel på 
klassificeringar som nätverket förväntas klara. Dessa exempel testas och om resultatet 
inte är det förväntade kommer backpropagation att uppdatera vikterna i nätverket den 
tränar med syftet att korrigera felet eller om möjligt förbättra dem. 

När backpropagation startar så börjar den arbeta först från outputlagret med formelδ𝑘 =
Δ𝑘𝑂𝑘(1 − 𝑂𝑘) (2.9) 

,där 𝑂𝑘är output från en output noden och 𝑡𝑘är det förväntade värdet för noden, Δ𝑘är hur 
mycket fel output noden har. Felet som ärδ𝑘beräknas för alla outputnoder som används 
för att uppdatera vikterna mellan hidden och outputnoder. Vikterna uppdateras genom 
2.10. 

𝑊𝑗,𝑘 = 𝑊𝑗,𝑘 + Δ𝑊𝑗,𝑘(2.10). 

𝑊𝑗,𝑘är vikten mellan hidden node(j) och outputnoden(k). Formeln för Δ𝑊𝑗,𝑘är i sin tur 
2.11. 

Δ𝑊𝑗,𝑘
𝑛 = 𝑙𝑟δ𝑘𝑚𝑘 + Δ𝑊𝑗,𝑘

(𝑛−1)µ(2.11). 

𝑙𝑟är learning rate som också kan varaηellerα,δ𝑘är felet som beräknades under första 
steget och𝑚𝑘är output från hidden nod k. Formeln har också en uppgradering där förra 
vikt delta(Δ𝑊𝑗,𝑘

(𝑛−1)) multipliceras med en konstant som kallas momentum(µ) som 

Figur 2-2 En perceptron, Input 
summeras i aktiveringsfunktionen 
(willamette.edu 2016). 
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adderas till den nya Δ𝑊𝑗,𝑘
(𝑛), detta görs för att inte fastna i lokala minimum. Med 

minimum menas den viktuppsättning som minimerar felet för den funktion som ska 
approximeras. För att hitta felet mellan hidden-hidden eller input-hidden noder används 
en annan formel. Formeln detta är: 

δ𝑘 = (𝑡𝑘 − 𝑂𝑘)𝑂𝑘Σ(𝑤𝑗,𝑘δ𝑘)(2.12) 

Viktuppdaterings formeln för vikterna mellan input-hidden och hidden-hidden noder är 
samma som formel för hidden-output (J.papagelis och Kim 2015). 

För att kombinera Q- learning med ett neuralt nätverk modiferas backpropagation att 
använda belöningssignalen genom temporal difference. Skillnaden mellan två states ger 
det nya felet och sätter ett nytt mål som sen används som vanligt för att justera vikterna. 
Uppdateringsfunktionen för Q- learning ersätter då den felberäkning som vanligtvis 
används. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel presenteras den forskningslogik studien ska bygga på och exakt vad och 
hur arbetet ska gå till. De sista styckena behandlar extra program som kommer användas 
och vilka problem som kan uppstå och hur de ska hanteras. Avslutningsvis diskuteras 
metoden och dess reliabilitet, validitet och generalitet. 
 

3.1 Experiment 
 
Experimentet kommer att ske genom att modifiera en befintlig bot för spelet Starcraft. 
Anledningen att Starcraft valts för testningen är delvis för att det är välkänt med en stor 
community, det har också varit populärt för forskning inom RTS och AI på senare år. På 
grund av detta finns det tidigare forskning och färdigimplementerade botar att utgå 
ifrån. Boten som valts heter UAlbertabot och den är väldokumenterad och har använts 
för forskning tidigare inom just byggordningar (Churchill och Buro 2011). 
Arbetet som gjorts har varit användningen av heuristisk sökning för att bestämma en 
byggordning. I det planerade experimentet kommer UAlbertabot modifieras att använda 
ett artificiellt neuralt nätverk för resurshantering och byggordning istället. Så först tas 
den gamla koden bort och ersätts med ett vanligt feed-forward nätverk som lär sig med 
stöd av Q-learning. Sedan kommer boten att behöva träna för att använda nätverket 
korrekt. 
 
Syftet med träningen är att nätverket ska få tid på sig att approximera värdefunktionen 
för problemet. Tack vare Q- learning sker detta kontinuerligt under spelet, unsupervised. 
Boten kommer direkt börja med träning mot StarCrafts standard AI. Anledningen till 
detta är att författarna vill ge den mer tid att utforska innan förlust jämfört med en 
tävlingsbot. Samtidigt vill man inte att spelen ska ta för lång tid och en motståndare som 
är kapabel att vinna är nödvändig. En möjlighet är att använda självspel och sen göra 
experimentet separat med träningen men på grund av att det skulle ta lång tid innan 
botarna lärt sig hur man vinner skulle spelen ta extra lång tid i början, potentiellt flera 
timmar. Dessutom gör komplexiteten att spelet skulle gå långsammare så författarna gör 
valet att inte använda en sådan teknik. 

Experimentet går till så att två olika botar spelar på varsin maskin med samma 
inställningar men med olika nätverk och på olika kartor. Båda spelar mot standard AI:n 
som följer med Starcraft och mellan varje spel sparas informationen om spelet. Detta får 
fortsätta så långt tiden räcker eftersom det är okänt hur många spel som behöver spelas 
innan träningen är färdig. 

När träningen är över ska informationen tolkas, främst är förhållandet mellan vinst och 
förlust intressant men också andra värden som indikerar anpassning. För att kunna 
jämföra resultaten kommer två extra botar skapas med samma egenskaper som de andra 
men istället för att använda ANN's eller någon annan algoritm från AI området ska de 
slumpa vilka handlingar de utför. 

Parametrarna för båda botarna är följande: eta 0.01, momentum 0.05, gamma 0.7 och  
epsilon 0.1. Boten med det största nätverket använder 72 inputnoder, 80 dolda noder 
och 64 outputnoder. Output består av alla olika enheter och byggnader som finns för 
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protoss. Input är något större och består av samma som output och några extra noder för 
att hålla koll på andra saker.  Den andra boten är mycket mindre med 14 input, 30 dolda 
och 9 output. Inställningarna är baserade på Gatti och Embrechts Reinforcement 
Learning with Neural Networks: Tricks of the Trade, där de ger flera exempel på 
problem och hur nätverken ser ut (Gatti & Embrechts 2013). Författarna har valt att 
göra det dolda lagret något mindre än vad som användes i journalen för den lilla boten 
för att göra träningstiden kortare. 

Mer detaljer om implementationen i Ualbertabot och detaljer kring nätverken följer i 
stycke 3.3, 3.4 och 3.5. 
 

3.2 Avgränsningar 
 
För att minska storleken på problemet kommer vissa avgränsningar att göras. AI- 
spelaren kommer bara fungera för Starcraft och då enbart för ett av dess tre lag. 
Ualbertabot är en protosspelare men kan spela de andra lagen, fast inte lika effektivt. 
För de nya botarna kommer fokuset uteslutande vara på protoss. Annars skulle troligtvis 
tre olika ANN's behövas, ett för varje lag, som skulle göra träningen tre gånger så lång. 
Eftersom två olika botar testas kommer en av dem, den med flest handlingar, att spela 
på en vanlig karta medan den andra får en anpassad med mindre resurser och mindre 
yta. Den lilla boten har mindre input och output och spelar därför en förenklad version 
av Starcraft. Båda botarna kommer bara spela på en karta var och aldrig byta, de 
kommer också bara spela mot en annan spelare per spel. 

Motspelarna kommer också bara få spela protoss för att göra experimentet mer rättvist 
ifall något lag skulle ha en okänd fördel. 

 

3.3 Modifiering av Ualbertabot 
 

UAlbertabot har en klass som heter Productionmanager, den ansvarar för konstruktionen 
av alla enheter som finns tillgängliga. För att göra detta används flera andra managers 
som stöd. Bland annat skickar den en förfrågan till Strategymanager för att ta reda på 
vilka soldater som behövs och vilka byggnader de soldaterna behöver för att kunna 
konstrueras. Efter detta används en heuristisk sökning för att bestämma i vilken ordning 
enheterna ska byggas, ifall fler arbetare behövs eller supportbyggnader som Pylons för 
Protoss osv. 

Under de första minuterna av ett spel använder boten en openingbook, det är en samling 
hårdkodade strategier för att starta effektivt. Dessa strategier är baserade på 
expertkunskap från erfarna StarCraftspelare, och sökningen efter byggordningar börjar 
först användas vid speciella händelser eller när hela öppningsboken utförts. 

 

För att genomföra experimentet har vissa modifieringar av boten gjorts. Först tog 
författarna bort användandet av öppningsboken och anropen från Productionmanager 
för att hämta byggmål. Sökningen togs också bort och reglerna för att automatiskt 
bygga nya Pylons och annat. Villkoren för att hämta ny byggordning ändrades också 
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och är enbart tidsbaserade. Istället för att använda spelets inbyggda klocka så används 
antal frames som passerat. En ny byggordning efterfrågas efter att 20 frames passerat 
sen föregående bestämdes. Byggordningarna innehåller dessutom bara en enhet eller 
teknologi åt gången och behöver inte sorteras. 

Vidare har funktionalitet lagts till för att underlätta träning för det neurala nätverket. 
Nätverkets och Q-learnings inställningar kan ändras via en konfigurerings fil. Där kan 
bland annat exploration, learning rate, momentum och discount bestämmas. 

En ny funktion för att avgöra score har lagts till för botarna. Den stora boten får ingen 
belöning under själva spelet utan först när en vinnare bestämts. Om den vunnit får den 
1000, om den förlorat -1000. Fördelen med detta är att det inte finns något sätt för den 
att exploatera belöning och lära sig att göra något den inte är tänkt att göra. Nackdelen 
är att den kommer kräva längre tid innan den känner till värdet av sina handlingar. Den 
andra mindre boten använder samma funktion men den får också belöning under spelet 
när dess soldater förstör något eller dödar en fiende. Belöningen för det är 1, för övriga 
tillstånd får båda botarna 0. 

 

3.4 Användning av Q-Network 
 
Nätverket ligger inne i Productionmanager och används varje gång en förfrågan 
kommer efter byggordning. Det returnerar ett föremål som skall byggas. Om boten inte 
har tillräckligt med resurser för föremålet händer ingenting och det blir ersatt nästa gång 
ett anrop sker. Om den kan bygga så kommer en arbetare automatiskt tilldelas arbetet 
men det sköts utanför modifieringen av orginalkoden. Efteråt kallar man på det 
ytterligare en gång för att utvärdera och uppdatera vikterna med backpropagation och 
Q-learning. 

Med de ändringar som gjorts i UAlbertabot är det enbart nätverket som bestämmer 
byggordningen så dess uppgift i boten är att avgöra vad den ska ha i basen och om den 
ska expandera den, vilka teknologier och soldater som ska användas och när. Det kan 
låta som macro strategi men det är egentligen endast planering av resurser. 

Output från boten med det största ANN är kortfattat allt det skulle vara möjligt för en 
spelare att bygga. Den mindre boten är mycket förenklad och har 9 olika handlingar att 
välja mellan: 
• träna en Probe 

• träna en Zealot 

• bygga en Pylon 

• bygga en Assimilator 

• bygga en Forge 

• bygga en Gateway 

• uppgradera Ground armor till level ett 

• uppgradera Ground weapons till level ett 

• uppgradera Plasma sheilds 
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Som man kan se kan den inte bygga en ny Nexus så den har ingen möjlighet att 
expandera med en ny bas. Uppgraderingar går till nivå tre men den kan bara nå första. 
Byggnaderna som krävs för att låsa upp dem togs inte med. 

Nätets ansvar gör att det gränsar till en macro strategi, men det kommer bara ha en 
strategi eftersom den måste anpassa sig till botens andra delsystem. Även om de styr 
vad som byggs bestämmer botarna inte när de skall anfalla och inte heller var. 
Byggnadernas placering är också mycket viktig för macrostrategi och den kontrolleras 
inte heller. 

 

3.5 Features 
 

Features, som nämnts i teorin, är det neurala nätverkets input. De är den enda 
information nätverket har att gå på och är dess uppfattning om vad som händer i spelet. 
Studiens första nätverk har 72 stycken för att ha tillräckligt med noder för att kunna 
känna till vad den byggt och vad som händer. 

Mängden gas och kristall är självklara features. Nästa som valts är hur stor population 
som spelaren kan ha och hur stor populationen är just nu relativt till det. Andra inputs är 
hur många enheter som finns av varje sort. Enheter innebär i detta fallet både soldater 
och byggnader. Sen följer alla uppgraderingar, deras värde beror på till vilken grad de 
uppgraderats. Samma sak gäller för alla teknologier. De två sista är antalet frames som 
passerat och antalet synliga fiender. Frames används som ett sätt att hålla koll på tiden 
som passerat istället för den inbyggda klockan. Anledningen till detta är att logiken i 
StarCraft är kopplad till frames och inte till tid, och boten borde då också hänga samma 
med dem. 

Det andra mindre nätverket har ungefär samma features fast färre eftersom den har 
reducerat antal enhetstyper. Den har inte heller information om antal frames som 
passerat för att ytterligare förenkla spelet. Totalt har den 14 noder i första lagret. 

Alla features har normaliserats så att de ska väga ungefär lika tungt när spelets tillstånd 
utvärderas. Nedan visas förenklad kod av normalisering av input för den mindre boten. 
 supplyTotal() / 250 
 supplyUsed() / supplyTotal() 
 getFreeGas() / 100000 
 getFreeMinerals() / 100000 
 enemyUnitsInSight /= 250 
 
 // vilka uppgraderingar 
 FOREACH(upgrade){ 
  if (getUpgradeLevel(upgrade) == 1) 
   1.0 
  else 0.0 
 } 
 
 //vilka soldater/byggnader och hur många av varje 
 FOREACH(unit){ 
  numUnits = visibleUnitCount(unit); 
  numUnits /= 100 
 } 
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Supply är populationen och delas med 250 som är största möjliga, den andra raden ger 
hur stor andel av vår tillgängliga population som är fylld. Gas och mineraler delas med 
hundra tusen. Det kan verka väldigt mycket men i långa spel kan botarna samla mer än 
tio tusen av dem och det är nödvändigt undvika värden över ett som input. Om någon 
nod får ett mycket högre värde än de andra kommer det väga tyngre. Uppgraderingar 
som är utforskade sätts till ett och annars till noll för de kan bara användas en gång och 
de bör väga ganska tungt. 

3.6 StarCraft Data Exporter 
 
Informationen som kommer samlas in under experimentet kommer främst vara antal 
vinster och förluster för att kunna besvara frågeställningen, men det finns andra värden 
som kan visa hur spelen sett ut så de sparas också undan. 
För att kunna hantera den stora mängden data som kommer samlas har författarna gjort 
en liten applikation för att snabbt kunna få en överblick av spelhistoriken och exportera 
data till andra program för att skapa diagram. Programmet kallas för Starcraft Data 
Exporter och visas i bild 3.1. Data som samlas in kan i sin tur ligga som grund för 
vidare studier om något intressant upptäcks. 
 

 
Figur 3-1 Programmet visar spel i tabellform och sammanställer resultatet. 
 

3.7 Metodreflektion 
 
Frågeställningen är formulerad på ett sådant sätt att den behöver statistisk information 
för att kunna besvaras så en kvantitativ metod blir självklart. Enda sättet att komma åt 
data blir att utföra ett experiment där ett större antal spel spelas. Experimentet är fixerat 
eftersom tidsåtgången är såpass stor att det skulle ta för lång tid att upprepa. Detta är 
anledningarna till att en flexibel design inte skulle passa och varför man valt ett 
experiment. En kvantitativ forskningsmetod har fördelen att den kan användas för att 
utforska och visa ny och annars dold information (Recker J. 2013). I detta fall kan det 
vara förändringar i botarnas beteende som inte är synligt genom observation och själva 
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studien är utforskande, även om den till viss grad grundar sig på tidigare forskning så 
finns som sagt inget publicerat som använder samma teknik för detta problem. 
Fördelen med ett automatiskt experiment är att det är möjligt att samla väldigt mycket 
data och att det bara är begränsat av tid. 
Efter experimentet kommer två andra botar att agera kontroll genom att de har tillgång 
till samma handlingar men väljer dem stokastiskt. Genom att jämföra hur bra de spelar 
jämfört med agenterna med Q-nätverk borde skillnaden mellan dem bli synlig och på så 
sätt visa att de lyckats anpassa nätverken efter Q värdena. 
 
En kvalitativ ansats skulle inte fungera med den frågeställning som finns eftersom man 
inte kan få ut tillräckligt med information ur ett mindre antal spel för att kunna säga 
något med säkerhet. Om författarna istället varit intresserade av varför agenten spelar 
som den gör hade en kvalitativ metod fungerat, då skulle de direkt kunna analysera 
beteendet under spelets gång och även den underliggande data den använder för beslut, 
förutsatt att det redan finns ett tränat nätverk att observera. 
 

3.8 Risker och riskhantering 
 
Experimentet kommer kräva mycket tid för att kunna ge ett bra resultat då det är baserat 
på data som först får en mening efter tiotusentals spel. Ett annat problem är att 
författarna inte har en uppfattning om hur många spel som behövs innan botarna lärt sig 
såpass mycket att de inte längre bara testar olika handlingar. 
Nätverken är ännu en risk eftersom värdena för deras inställningar är okända för 
Starcraft, faktumet är att man fortfarande inte har ett sätt att få fram bra inställningar för 
neurala nätverk utan att testa sig fram. Detsamma gäller det dolda lagret. 
Den sista risken är data från spelen och neuronernas vikter, om de skulle bli förstörda 
skulle författarna bli tvungna att börja om från början igen. Det är inte särskilt troligt att 
det kommer att hända men på grund av tiden det tar att ta igen det som förlorats är det 
den värsta för studien. 
 
Det går inte att komma ifrån att det kommer ta lång tid men för att kompensera kommer 
två botar användas. Skillnaden mellan dem är storleken på deras nätverk och hur många 
olika handlingar de kan utföra. Den mindre boten kanske blir bättre snabbare, vilket är 
bra om det skulle bli tidsbrist. En annan fördel är att om en dator av nån anledning 
skulle sluta fungera så finns åtminstone en kvar. För att skydda data kommer filerna att 
manuellt kopieras med jämna mellanrum. 
Inställningarna för nätverken och Q- learning och storleken på deras dolda lager har 
valts genom att jämföra med publiceringar där de använts tidigare och författarna 
använder de värden som gett bra resultat tidigare för andra problem där temporal 
difference använts med ett ANN (Gatti & Embrechts 2013). 
 
Ett potentiellt problem som inte diskuterats är buggar. Det är mycket svårt att finna alla, 
speciellt om koden körs utan synliga tecken på att något inte fungerar. 
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3.9 Validitet 
 
Huvudsakligen mäter experimentet vinster och förluster studerar hur relationen mellan 
dem ändras över tid. För att göra det ytterligare mer träffsäkert används två botar, om 
båda ger liknande eller samma resultat kan författarna med relativ säkerhet besvara 
frågeställningen. 

Att mäta vinster mot förluster är det säkraste och mest objektiva sättet att avgöra hur bra 
en spelare är. Skulle någon utvärdera hur skicklig en mänsklig spelare är gentemot en 
annan så är det naturligt att mäta på detta sätt. Men som nämnts tidigare finns det andra 
data som är av intresse. På grund av tiden som krävs för att träna kan det visa sig att det 
är bättre att se till andra värden. Ett bra exempel är om boten skulle få konsekvent högre 
razingscore men inte vinna. Då skulle det antyda att den blir bättre med tiden men inte 
tillräckligt. Så för att säkerställa att förändringarna verkligen kommer kunna mätas 
samlas de fyra olika poängen in, building, unit, kill och razingscore. 

Om botarnas prestanda förändras utan att något ändrats i dem förutom 
viktuppdateringen från backpropagation innebär det att effekten av nätverken är det som 
verkligen mäts. 

 

3.10  Reliabilitet 
 
Efter experimentet kommer det vara svårt att återskapa det exakt utan att ha tillgång till 
källkoden från den modifierade UAlbertabot men även med samma bot blir det olika. 
Anledningen till detta är att algoritmerna inte är helt deterministiska och behöver olika 
mycket träning för att uppnå samma resultat, vilket inte kan garanteras på ett problem 
av denna storlek. Motståndarens beteende kan variera och ger olika erfarenheter, och 
eftersom policyn Q-learning använder har en chans att leda till utforskande handlingar 
kommer olika träningen att se olika ut. 
Brädet eller kartan som de spelar på gör också skillnad men så länge det bara är mellan 
två spelare bör resultatet bli likvärdigt. 
 

3.11  Generalitet 
 
Om boten lyckas hantera resurserna i Starcraft så kommer det att betyda att samma 
algoritmer kan implementeras i andra strategispel spel för samma eller liknande 
uppgifter eftersom spel inom genren är ganska lika varandra. Experimentet är tillräckligt 
generellt för att kunna visa att ett Q- nätverk kan fungera för andra RTS, det som 
behöver ändras är implementationsdetaljer som är specifika för andra spel som features, 
rewardfunktionen och vilka handlingar som kan utföras. Resultatet kan också 
generaliseras till andra problem såvida egenskaperna de har är tillräckligt lika. Om en 
bättre policy för spelet inte upptäcks är det dock inte troligt att det skulle fungera för 
andra problem med samma egenskaper heller. 
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4 RESLUTAT 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet av träningen för de båda botarna och för deras 
slumpmässiga motsvarigheter. Författarna har valt att göra tre diagram per bot, ett för 
vinster ett annat för razingscore och till sist killscore. 

Utöver diagrammen visas även sannolikheten för vinst beräknad från de sista tusen spel 
botarna spelat. Först presenteras den stora botens diagram och den stora slumpade, sen 
görs detsamma med den lilla. 

 

4.1 Stora botens resultat 
 

Stora botens vinster, x- axeln är spel och y- axeln vinster. Sammanlagt spelade den över 
87 000 spel och vann 300 av dem. Under de sista ettusen spelen vann den fyra spel 
vilket ger den 0.4% chans för vinst. För de första tusen var chansen 0.1 %. En viss 
förbättring syns i grafen, en brantare kurva visar att frekvensen av vinster ökar. 

    Figur 4-1 Vinstgraf för stora boten. 
 
Figur 4-2 är den stora botens razingscore per spel, y- axeln är hur högt razingscore är 
och x- axeln visar vilket spel det var. Eftersom det är så många spel är stolparna väldigt 
täta men det går att se att razingscore brukar ligga runt 2800. Det går också att se att det 
blir vanligare med score någon gång efter 40 tusen spel. Ett fåtal gånger går razingscore 
över tre tusen och är något mer konsekvent, det stora antalet spel gör att luckorna inte 
syns i diagrammet. 
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Graf för killscore, y axeln är score och x är matchnummer. Precis som i de föregående 
graferna är score extra lågt runt 40 tusen men blir något bättre efteråt. Killscore är 
allmänt lågt med några få bruspunkter över åtta tusen. Det högsta uppmäta värdet var 
11500. 
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Figur 4-3 Killscore för stora boten. 

Figur 4-2 Razingscore för stora boten. 
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4.2 Stora stokastiska botens resultat 
 
Diagram av vinster mot spel med samma x och y axel som motsvarande graf. Denna bot 
spelade två tusen spel och vann 21. Det ger avrundat 1 % chans att vinna, jämfört med 
den stora Q-Nätverk som bara har 0.1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detta är diagrammet för razingscore för samma bot. Högsta värdet är över sextusen 
vilket är högre än vad den stora fått under sin träning. Annars får den liknande värden 
med score närmare tretusen. 
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Figur 4-4 Stora slumpade botens vinstgraf. 
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Figur 4-5 Razingscore för stora slumpade boten. 
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Killscore för den stora slumpboten. Y är score och x är spel. Score är som förväntat 
slumpmässigt brus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.3 Lilla botens resultat 
 
Lilla botens vinstgraf. Närmare 250 vinster på 40 000 spel. Mellan 39 000 och 40 000 
vann den 7 gånger. Chans för vinst är alltså 0.7 %. När boten startade hade den tio 
vinster efter tusen spel. Sannolikheten var högre innan träningen och sjönk istället lite. 
Kurvan i grafen ändras väldigt lite och sammanslaget ser den linjär ut. 
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Figur 4-6 Killscore för den stora slumpboten. 
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Figur 4-7 Lilla botens vinstgraf. 
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Razingscore, och som tidigare är x match och y värdet. Razingscore är högt men 
värdena varierar mycket. Efter 30 tusen spel blir de lägre och det finns inga som når 
över åtta tusen men det är oklart om detta beror på slumpen eller inte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lilla botens killscore. Precis som razingscore är värdena väldigt höga och omkring tio 
tusen är vanligt. Grafen avslöjar ingen förändring från träningens start till slut. Det 
högsta score som boten fått är över 30 tusen och det fick den i slutet av träningen men 
eftersom det inte syns någon förändring bland övriga värden är den statistiskt brus. 
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Figur 4-8 Razingscore för lilla boten. 
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Figur 4-9 Lilla botens killscore. 
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4.4 Lilla stokastiska botens resultat 
Den lilla slumpade boten hade inga vinster under tusen spel och har därför en väldigt 
låg chans att vinna som inte är mätbar utifrån grafen. Y- axeln visar här antal vinster där 
1 skulle vara en vinst. Decimalerna har ingen innebörd eftersom författarna inte mätt 
hur nära vinst boten kommit vid en förlust. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razingscore för lilla slumpboten. Fem gånger har boten lyckats få razingscore, tre 
gånger 300 och två 150. 
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Figur 4-10 Vinstgraf för lilla slumpade boten. 
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Figur 4-11 Razingscore för lilla slumpade. 
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Till sist killscore, x är match och y är score. Killscore är som för lilla Q-Nätverk boten 
högt men mer slumpmässigt med höga värden och sedan mycket låga eller inget alls. 
Hur höga de blir när den väl samlar score varierar också kraftigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4-12 Killscore för lilla slumpade boten. 
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5 DISKUSSION 
 
I detta kapitel analyseras resultaten från experimentet. De problem som uppstått under 
arbetet och idéer som inte kunnat fullföljas diskuteras också.  Kapitlet avslutas med 
författarnas slutsatser och vad som skulle kunna undersökas i en efterföljande studie. 

 

5.1 Analys 
 
Resultatet för stora boten visar att den blir bättre med tiden och efter ~87000 matcher 
har den vunnit 300 matcher totalt. Under de första ~30000 matcherna vinner den stora 
boten väldigt lite som diagrammet visar och är mer eller mindre slumpmässig. En 
intressant sak som diagrammet visar är att något händer efter ~30000 matcher och boten 
förlorar då ungefär 10000 matcher i rad, för att efter det börjar vinna mer matcher än 
vad den gjorde innan. Att stora boten har utvecklats syns också på dess razingscore och 
killscore grafer där man ser att de blir tätare i de senare spelen. Det här antyder att även 
om boten inte är särskilt bra och vinner ofta så kan den ha börjat skapa en något bättre 
policy för hur Starcraft bör spelas. Om den stora botens vinster ställs mot stokastiska 
botens vinster är det tydligt att den slumpmässiga boten har bättre chans att vinna. Även 
om den stora boten började visa någon sorts förbättring så är resultatet såpass dåligt att 
det är troligt att den fortfarande spelar närmast slumpat. Trots detta är det oklart hur 
frågeställningen ska besvaras eftersom mer träning egentligen krävs för ett problem som 
Starcraft. 

Den lilla boten spelade 40000 matcher och hade 0.7 % chans att vinna när experimentet 
var över. Detta låter inte särskilt imponerande men jämfört med sin slumpade 
motsvarighet spelade den mycket bättre. Jämför man antalet vinster är den klart 
överlägsen och dess razingscore och killscore är högre än samtliga botar i studien. 
Baserat på dessa observationer är det klart att den många gånger varit nära vinst men 
inte nått ända fram. Men detta beror åtminstone delvis på att antalet handlingar minskats 
för att förenkla problemet, så även slumpmässiga val har en hög chans att vara relativt 
bra. 

Från Starcraft Data Exporter har författarna upptäckt spel där den lilla boten har haft 
flera tusen razingscore och omkring 20 tusen killscore men ändå förlorat. Anledningen 
till detta kan vara att den saknar mer avancerade enheter för spelets senare skeden vilket 
ger standard AI:n ett övertag. Men att lägga till dem igen för att utjämna skulle betyda 
att uppgiften blir mer komplex och resultatet bör då vara detsamma som för den stora 
boten. 

Vinstgrafen för den lilla boten visar inget anmärkningsvärt, vid första anblick ser kurvan 
linjär ut men efter närmare granskning syns lokala maxpunkter där boten förlorat mer än 
vanligt. På andra ställen är den brantare, speciellt vid 5000 spel och vid 20000. 
Motsvarande graf för den slumpade boten visar att den aldrig lyckades vinna. 
Diagrammen för razingscore och killscore avslöjar däremot att den stokastiska har 
byggt soldater, tillräckligt många för att vi några tillsfällen få 11000 killscore och 300 
razingscore. Eftersom razingscore var så lågt rör det sig troligtvis om någon enstaka 
byggnad av begränsat värde. 
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Graferna visar att båda botarnas förmåga att spela starcraft förändrats men inte 
nödvändigtvis positivt. På grund av detta kan författarna dra slutsatsen att Q värdena 
från Q- learning fått en inverkan på nätverkets vikter men att det haft en mycket 
begränsad effekt. Handlingar som agenterna utför får inte en omedelbar verkan och 
ibland ingen eftersom de inte har förutsättningarna för att utföra dem. Motståndaren kan 
också sabotera en bra handling och därför ge den en falsk negativ association. För att de 
verkligen ska kunna lära sig Starcraft till den grad att den kan utmana dess standard AI, 
om de kan göra det, så skulle kanske en miljon eller mer spel behövas som det krävts 
för andra problem som dessutom varit enklare. Ett bra exempel är backgammon. Figur  

 

 

5-1 visar en tabell över träningen för det spelet.  

I teorin finns det fortfarande en möjlighet att tekniken med ett neuralt nätverk kan 
fungera för starcraft eftersom experimentet inte visar hur väl botarna spelat efter mer 
träning. Däremot visar experimentet att det inte är möjligt inom överkomlig tid och att 
det inte är en rimlig metod för att implementera resursoptimering. 

5.2 Reproducerbarhet 
 
Den här studien kan vara svår att helt reproducera på grund av den slumpmässighet som 
både botarna och spelet innehåller, som att vikterna i nätverken sätts till något 
godtyckligt lågt initialvärde när de först skapas, att boten stokastiskt tar utforskande 
beslut och att Starcrafts egna AI inte alltid beter sig samma, har ojämn svårighetsgrad 
och buggar ibland och enbart samlar resurser. Resultatet från de helt slumpade botarna 
kommer också variera. 

Att kombinera ett neuralt nätverk med Q- learning är något som har gjorts i flera olika 
studier så att reproducera boten är möjligt. Valet av features och rewards är givna i 
rapporten så de kan enkelt reproduceras. Ändringarna i Ualbertabot redogörs också. 
Även om en exakt reproduktion av resultatet av studien är inte möjligt är ett liknande 
resultat är mycket troligt. 

 

Figur 5-1 TD-Gammon träning: (Sutton, Barto, 1998) 
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5.3 Problem under arbetet 
En bra rewardfunktion var svår att hitta och boten har gått igenom flera olika funktioner. 
Första funktionen som användes var att ge den belöning för allt som starcraft räknar 
som poäng, antal enheter, antal dödade, antal byggnader och antal förstörda byggnader, 
den här funktionen verkade väldigt simpel och bra i början men efter att boten hade 
spelat ~1000 matcher så upptäcktes det att boten hade börjat exploatera genom att 
bygga pylons överallt och probes som den inte hade någon användning för. Förklaringen 
till detta kan vara att det är lättare att bygga probes som ger belöning direkt och 
samtidigt hjälper till att bygga nya pylons som också ger den belöning och samtidigt gör 
att den kan bygga fler probes, istället för att bygga en zealot som också ger belöning 
direkt genom att vara en enhet men som inte hjälper till att höja buildingscore  utan 
måste gå ut och kriga med motståndarens enheter för att döda och få belöning eller 
förstöra motståndarens byggnader, när detta kombineras med att en ensam zealot inte är 
mycket motstånd mot flera av motståndarens soldater och kanske besegras direkt så kan  
det tolkas av boten som att det var en dålig investering utan extra värde. Soldater är 
också dyrare än probes. En annan förklaring är att boten alltid fick score och det därför 
blivit svårare att avgöra värdet av en handling när samtliga ger belöning. 

Den första rewardfunktionen visade att valet av belöningssignal inte är så lätt och 
behöver tänkas igenom mycket noga. Efter att första funktionen inte fungerade som 
tänkt så gick boten igenom flera olika funktioner där olika scores multipliceras med ett 
discount, som killscore * 100 och razingscore * 1000, detta för att få boten att bygga 
mer soldater och kriga mot motståndaren, men boten började återigen med sin strategi 
att bara bygga pylons och probes, anledningen här är troligtvis att även om den fick 
mindre poäng av att ha byggnader och enheter så var det ändå bättre än att försöka 
bygga soldater som kanske inte ger något extra värde, värdet från dem är dessutom 
fördröjt. Innan den känner till värdet av soldater är det naturligt för den att exploatera 
byggnader för snabba poäng och författarna valde att inte använda den när det var 
osäkert om den skulle fungera. 

Efter att ha provat flera olika funktioner, testades ett helt annat sätt att ge boten reward. 
Det nya sättet var att inte använda sig av scores från starcraft utan istället användes en 
helt ny rewardfunktion för att ge boten score. Här separerades båda botarna och använde 
den nya funktionen på olika sätt. Stora botens rewardfunktion ger -1000 om den 
förlorar, +1000 om den vinner och alla andra tillstånd i spelet ger -10. Lilla botens 
rewardfunktion fungerar så att den får -1000 om den förlorar, +1000 om den vinner och 
alla övriga states är 0 eller +1 beroende på om boten lyckas döda någon enhet eller 
förstöra någon byggnad mellan 2 frames. Detta har fördelen att det styr boten mot vinst 
utan att ge möjlighet för exploatering. 

Botarna har också stöd för och har använt experience replay men efter en veckas 
testande så beslutade författarna att inte använda sig av den på grund av hur mycket 
träningen saktades ned och den tillförde inte någon synbar förbättring under veckan som 
den testades. Själva träningen från backpropagation gjorde att starcraft blev 
långsammare och ibland tog längre tid än vanliga spel och experience replay skulle 
därför kraftigt reducera hur mycket träning som var möjlig. 

En annan svårighet var parametrar för Q- learning i samband med ett neuralt nätverk 
och vilken learningrate för nätverket och antal dolda noder i andra lagret. Det var också 
möjligt att det inte fanns behov av exploration alls för QL eftersom Starcraft AI:n 
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använder olika strategier. Författarna valde dock att behålla exploration och de andra 
inställningarna baserades på de som Gatti och Embrechts använde i journalen för sina 
tester med temporal difference (Gatti & Embrechts, 2013). Däremot så valdes endast 30 
noder istället för 40 för den lilla boten med förhoppningen att det skulle göra den 
snabbare. 

 

5.4 Idéer och framtida arbete 
Det finns många uppgraderingar som kan göras för botarna. En är att använda sig av en 
minimax strategi med en bot genom att låta den spela mot sig själv där samma nätverk 
ansvarar får båda spelarna. Den här träningsformen av en bot kan höja inlärnings 
hastigheten och ge den ett större potential än de hade i experimentet, då den hela tiden 
kommer att försöka hitta ett bättre strategi än vad den redan har för att vinna över sig 
själv. Enda svagheten förutom svårigheten att implementera, är att spelen tar längre tid 
med dubbelt så många anrop till backpropagation. 

En annan uppgradering av boten som borde uppgradera inlärningsförmågan är att lägga 
till eligibility traces. Det här skulle förbättra inlärningen för med de nuvarande reward 
funktionerna uppdateras väldigt få tillstånd förutom terminaltillståndet, det här betyder 
att för att boten ska kunna finna en bättre policy så måste den spela enormt mycket. 
Eligibility traces löser detta snabbare genom att uppdatera alla tillstånd som bidrog till 
vinsten eller förlusten när ett spel är över. 

Eftersom Starcraft har en väldigt stor tillståndsrymd och spelare brukar använda olika 
strategier vid olika tillfällen, skulle en lösning vara att använda mer än ett nätverk, och 
skifta mellan dem efter behov. Varje nätverk kan då vara tränade för olika skeden av 
spelet och för en mindre specifik uppgift. Det skulle också vara fördelaktigt att 
kombinera neurala nätverk med andra metoder för beslutsfattande om det kan göra 
problemet enklare. 

Det viktigaste är troligtvis olika metoder för att förenkla så mycket som möjligt 
exempelvis genom att försöka minska på antalet features. En sista ide är att testa med 
mer sofistikerade varianter av ANNs. 

 

5.5 Slutsatser 
Från resultatets diagram syns en mycket liten förbättring som är så pass liten att den 
mycket väl kan bero på slumpen. 
Den lilla boten förblev i stort sett oförändrad under träningen och till och med något 
sämre. Dess vinstgraf visade ett fall på 0.3 procentenheter från 1 % vid start. De övriga 
graferna visade ingen synbar skillnad. 
Den stora boten hade som förväntat ett sämre resultat än den lilla, men problemet för 
den var mer komplext. Från början hade den 0.1 % chans för vinst och det steg istället 
0.3 procentenheter. De andra graferna för denna bot visade en viss förbättring även om 
den var mycket liten. 
Sammanslaget pekar detta mot att svaret på frågeställningen är att det inte är möjligt att 
använda ett enkelt feed-forward NN för resurshanteringen i starcraft. Experimentet visar 
utan tvivel att om det skulle vara möjligt skulle det kräva för lång tid för att vara ett 
realistiskt alternativ för implementation av AI för spel.
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baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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