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Sammanfattning 
 

Generellt spelande är ett forskningsområde fokuserat på att skapa AI som kan spela spel 

utan någon domänspecifik information. Detta arbete har undersökt elman-nätverks 

potential för generellt Atari-spelande genom att testa ett elman-nätverk och ett 

feedforward-nätverk via the Arcade Learning Environment. 

Nätverken använder en pixelrepresentation för att representera spelmiljön och baserar 

sina handlingar endast på den informationen. Agenterna testades på fyra spel varav två 

anses kräva en mer avancerad struktur än feedforward. Agenterna evalueras via deras 

toppoäng i spelen som testas och tränas via en genetisk algoritm. 

Resultaten visade att elman-strukturen inte presterar bättre än feedforward, dessutom 

erhölls ingen poäng i de avancerade spelen vilket tyder på att ett korttidsminne inte är 

tillräckligt för att spela dessa spel. Jämfört med tidigare forskning sågs en liten 

förbättring över liknande struktur vilket tyder på en förbättrad representation. För att 

förbättra resultaten i detta arbete borde ett större antal spel testas. 

Nyckelord: AI, ANN, GA, Generellt spelande, Atari, Elman 
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1 Introduktion 

Generellt spelande är en term som beskriver artificiell intelligens (AI) som spelar spel utan 

någon domänspecifik information. Motivationen bakom området är en strävan efter mer 

generell och mänsklig AI (Genesereth, Love, och Pell, 2005).  Mycket av forskningen har dock 

fokuserat på brädspel istället för datorspel (Levine et al., 2013). Detta ser Levine et al. (2013) 

som en svaghet eftersom brädspel endast täcker vissa genres och det finns mycket mer tid för 

bearbetning av information än i ett datorspel. The Arcade Learning Environment (ALE) är ett 

ramverk för generellt spelande av Atari 2600 spel (Bellemare, Naddaf, Veness och Bowling, 

2013).  Med hjälp av ramverket har flera AI tekniker kunnat användas med bra resultat till 

generellt spelande, bland dessa artificiella neurala nätverk (ANN) (Świechowski, Park, 

Mańdziuk och kim, 2015). Artificiella neurala nätverk är en intressant teknik för generellt 

spelande tack vare dess syfte att försöka simulera hur en mänsklig hjärna fungerar (Haykin, 

2008). 

Detta projektarbete har undersökt hur elman-nätverk, en specifik ANN struktur, presterar vid 

generellt Atari 2600-spelande. Den operationella definitionen av prestanda är i detta 

sammanhang agentens maxpoäng i de spel som testas samt dess resultat jämfört med tidigare 

forskning. Till detta har två agenter skapats, en som använder elman-nätverk och en som 

använder feedforward-nätverk. Skillnaden mellan elman och feedforward är att elman-

nätverket har ett korttidsminne. Dessa agenter använder sig av ALE, version 0.5.1, för att spela 

fyra olika Atari 2600-spel. Tidigare forskning består av tre studier som beskriver olika agenter 

för att spela Atari 2600. Hausknecht et al. (2014) föreslår i sin forskning att undersöka hur 

artificiella neurala nätverk med minne kan prestera i generellt spelande av Atari 2600 

eftersom deras arbete med feedforward-nätverk ej lyckades spela alla typer av spel.  

Implementationen består av skapandet av ett elman- och feedforward-nätverk. Den slutgiltiga 

tillståndsrepresentationen konverterar SECAM, ett färgläge med åtta färger, till gråskala. 

Representationen skalas sedan ner genom att beräkna genomsnittet av gråskalan hos en viss 

area pixlar. Dessa genomsnittliga gråskalevärden normaliseras och skickas sedan in till de 

artificiella neurala nätverken för att beräkna nästa handling. Nätverkens outputneuroner 

bestäms av antalet handlingar som påverkar spelet, detta gör inlärning snabbare och ger bättre 

prestanda.  

Nätverken utvecklades med hjälp av traditionella genetiska algoritmer (GA). 

Rouletthjulsselektion används tillsammans med elitism för att få en välfungerande GA. Varje 

individ erhåller fitness endast genom poängen som individen får i det nuvarande spelet. 

Denna fitness skalas med hjälp av sigma-skalning, vilket har i syfte att variera mellan 

utforskning och optimering av individer.  Vid evolution används parameterized uniform 

crossover för kombination av individer, detta huvudsakligen på grund av individernas 

genlängd. 
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2 Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av generellt spelande där begreppet förklaras och motivationen 

bakom området presenteras. Efter det beskrivs spelkonsolen Atari 2600 som ett steg framåt 

för generellt spelande samt en kort beskrivning av de spel som kommer användas i studien. 

Detta följs av en presentation om tidigare forskning som är relevant till arbetet. Bakgrunden 

avslutas med en beskrivning av huvudteknikerna för arbetet, artificiella neurala nätverk och 

genetiska algoritmer.  

2.1 Generellt spelande 

Generellt spelande är ett forskningsområde baserat runt artificiell intelligens som lär sig spela 

spel utan någon domänspecifik information. Forskning inom detta område växte främst efter 

introduktionen av tävlingar inom ämnet (Genesereth, Love, och Pell, 2005; Świechowski et 

al., 2015).  

Målet med generellt spelande är inte att skapa en AI som kan spela ett spel på toppnivå. Dess 

syfte är istället att prestera bra på en mängd olika spel. En bra generell AI ska kunna spela 

olika genres, spel med gömd information och med ett variabelt antal spelare (Genesereth, 

Love, och Pell, 2005).  

Det finns flera anledningar till varför forskning utförs på detta område. Genesereth, Love och 

Pell (2005) motiverar med att specialbyggd AI fokuserar för mycket på ett enskilt spels regler. 

AI som Deep Blue (Campbell, Hoane, och Hsu, 2002) kan slå mänskliga mästare i schack men 

den har ingen aning om hur den spelar dam. Genesereth et al. (2005) fortsätter med att påpeka 

att det mesta arbetet redan gjorts av skaparen av AI-agenten och att lösningen därmed har 

mindre värde, de tycker också att lösningar inom generellt spelande kan återanvändas inom 

andra områden såsom handel och militär. En mer generell AI kan även ses som smartare 

eftersom den kan lära sig nya spel och bli bättre på dem. Vissa tycker detta är ett ytterligare 

steg emot mer mänsklig AI (Levine et al., 2013; Świechowski et al., 2015).  

Levine et al. (2013) och Świechowski et al. (2015) noterar att mycket av tidigare studier kring 

generellt spelande såsom Genesereth et al. (2005) till mesta del fokuserat på 

turordningsbaserade brädspel. Levine et al. (2013) fortsätter med att beskriva varför detta är 

en nackdel, de menar att brädspel är långsamma och därmed kan evaluering av nästa handling 

bearbetas under lång tid. Enligt dem borde en bra AI kunna vara generell även i situationer 

där val måste göras snabbt och där situationen är svår att förstå eller är oförutsägbar. De tycker 

därmed att generellt spelande för digitala spel är nästa steg för att få en ännu mer sofistikerad 

generell AI. 

Świechowski et al. (2015) beskriver även hur artificiella neurala nätverk och genetiska 

algoritmer använts i generellt spelande, bland annat har NEAT (Hausknecht, Lehman, 

Miikkulainen och Stone, 2014) och djupa neurala nätverk med reinforcement learning (Mnih 

et al., 2013) använts med bra resultat, dock är ANN en minoritet inom generellt spelande.  

Artificiella neurala nätverk är en teknik inom Artificiell intelligens som försöker efterlikna 

riktiga neurala system som det i människans hjärna (Haykin, 2008). Enkelt beskrivet så 

innehåller det ett antal noder och lager där de viktigaste lagren är input- och outputlagret. 

Givet en viss input så beräknar nätverket ett resultat genom att skicka information mellan 
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noder och lager tills det når outputlagret där det kan användas för att genomföra någon 

handling (Bourg och Seemann, 2004).  

Neuroevolution är en teknik för att träna neurala nätverk med hjälp av genetiska algoritmer. 

Dessa tekniker är baserade på biologisk evolution där individer, i detta fall neurala nätverk, 

med bättre anpassningsförmåga lever vidare medan de sämre individerna dör ut. Målet är 

därmed att individerna som utvecklas ska bli bättre och bättre (Bourg och Seemann, 2004). 

En mer ingående beskrivning av ANN och genetiska algoritmer ges senare i bakgrunden.  

Świechowski et al. (2015) skriver att neurala nätverk inte varit populära tack vare att det tar 

lång tid att lära ett neuralt nätverk men även att nuvarande metoder för generellt spelande 

inte passar neurala nätverk. De refererar till en annan artikel, Walȩdzik och Mańdziuk (2010) 

där det föreslås att nuvarande ramverk för generellt spelande måste utvecklas för att flera 

tekniker såsom neurala nätverk ska kunna användas med bättre resultat. 

2.2 Atari 2600 

Atari 2600 är en spelkonsol som släpptes 1977 (Montfort och Bogost, 2009). Över 400 spel 

släpptes till konsolen och flera homebrew, egenbyggda spel släpps fortfarande idag 

(Hausknecht et al., 2014). Konsolen stödjer spel ifrån flera genres såsom pussel, sport och 

arkadspel, se Figur 1 för ett exempel.  

 

Figur 1 - Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) 

Bellemare et al. (2013) ser Atari 2600 som en perfekt testmiljö för generell AI tack vare dess 

begränsade komplexitet. Atari 2600 har en CPU på 1,19 MHz och kan därmed emuleras 

mycket snabbare än ursprunglig hastighet på dagens hårdvara. Atari-spel använder kassetter 

för att spara spelkoden, kassetten har mellan 2-4 KB lagring medan spelkonsolen själv har 128 

byte RAM. Den typiska skärmstorleken är 160 x 210 pixlar och konsolen har stöd för tre olika 

färglägen vilket ger tillgång till mellan 8 och 128 olika färger. Det finns totalt 18 kombinationer 

av handlingar som kan skickas till konsolen, se Tabell 1. Nedan följer en beskrivning av de fyra 

spel som valts ut för detta arbete. Dessa fyra spel har använts i tidigare forskning för att testa 

generalitet och prestanda av olika agenter. I följande kapitel presenteras denna forskning och 

dess resultat. 
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Tabell 1 - Alla kombinationer av handlingar på Atari 2600. 

Ingen 
handling 

Skjut Upp Höger Vänster Ner 
Upp-
höger 

Upp-
vänster 

Ner-
höger 

Ner-
vänster 

Upp-
skjut 

Höger-
skjut 

Vänster-
skjut 

Ner-
skjut 

Upp-
höger-

kjut 

Upp-
vänster-

skjut 

Ner-
höger-
skjut 

Ner-
vänster-

skjut 
  

 

 

Figur 2 - Space Invaders (Taito, 1980) och Enduro (Activision, 1983) 

Space invaders (Taito, 1980), se Figur 2, är ett spel där spelaren försöker skjuta ner fiender 

som rör sig fram och tillbaka över skärmen. Spelaren styr ett skepp på botten av skärmen som 

endast kan röra sig i sidled och kan använda tre sköldar för att undvika fiendens skott. Poäng 

erhålls baserat på vilken fiendetyp som skjuts ner och spelet utspelas alltid på samma skärm. 

Handlingar tillgängliga i spelet är rörelse åt vänster och höger och även skjut. Spelet avslutas 

om tre liv förloras eller om fienderna når marken. Ibland åker ett specialskepp förbi vid toppen 

av skärmen, om spelaren träffar detta skepp erhålls en poängbonus. 

Enduro (Activision, 1983) är ett racing spel, se Figur 2. Målet är att passera så många bilar 

som möjligt och samtidigt undvika att krascha. I enduro så ändras bakgrundsgrafiken under 

spelets gång för att simulera väder, tid och miljö. Spelaren styr bilen på botten av skärmen och 

dess färg skiljer sig från de andra bilarna. Spelet styrs genom att svänga höger och vänster 

medan skjutknappen används för att gasa, bilen kan bromsa med nerknappen. Spelaren 

lämnar aldrig botten av skärmen utan resten av spelet går istället snabbare vid högre 

hastigheter. Spelet avslutas om en tidsgräns nås utan att ha passerat tillräckligt många bilar 

för att nå nästa nivå. 

Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) är ett pussel-plattforms spel, se Figur 1. Målet 

med spelet är att samla poäng genom att hitta juveler. Pusslen i spelet består av att navigera 

miljön och att låsa upp dörrar med nycklar. Spelet har 99 rum att utforska och flera nivåer, 

detta skiljer sig ifrån Space Invaders (Taito, 1980) som alltid spelas på samma skärm. En 

generell agent måste därmed kunna identifiera varje enskilt rum för att kunna spela optimalt. 

Spelaren styr en karaktär som lätt kan identifieras vid vanligt spelande eftersom det endast 

finns två rörliga karaktärer i första rummet. Spelets handlingar består av rörelse upp, ner, 
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höger, vänster och skjutknappen för att hoppa. Spelaren förlorar om denne dör sex gånger och 

vinner om målrummet hittas. 

Pitfall! (Activision, 1982), se Figur 3, är ett äventyrsspel som går ut på att samla poäng genom 

plocka upp skatter. Spelaren har tre liv och 20 minuter på sig att hitta så många skatter som 

möjligt. Det finns hinder och fällor som spelaren måste navigera runt annars förlorar spelaren 

poäng. Det enda som ger poäng i spelet är de skatter som är gömda i spelet. Spelarkaraktären 

är mycket lik bakgrunden vilket kan göra det svårt att identifiera den, dock är det den enda 

karaktären på första skärmen vilket underlättar. Likt Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 

1984) så består spelet av flera skärmar vilket gör det svårare för en agent att lära sig de detaljer 

som är viktiga på varje skärm. Handlingar i spelet består av rörelser åt höger, vänster, upp, 

ner och skjutknappen för att hoppa. Spelarens huvudsakliga handlingar är rörelse åt vänster 

och höger eftersom karaktären främst korsar landområden. 

 

Figur 3 - Pitfall! (Activision, 1982) 

2.3 Generellt Atari-spelande 

En plattform för generellt spelande för digitala spel är The Arcade Learning Environment 

(ALE), presenterad av Bellemare et al. (2013). ALE använder sig av en emulator för Atari 2600 

för att skapa ett ramverk som ger programmeraren möjlighet att få tag på information om 

emulatorns tillstånd. Till exempel kan en användare av ALE hämta skärmoutput och 

genomföra olika typer av igenkänning för att tolka speltillståndet. För att visa hur ALE kan 

användas så presenteras två typer av agenter, en baserad på reinforcement learning med 

SARSA och en som använder söktekniker, för generellt spelande och dess resultat i miljön. 

SARSA agenten testades med fem olika representationer och två söktekniker testades. Olika 

metoder för att evaluera AI-lösningarna presenteras också, detta motiveras med att olika spel 

har olika poäng-system och skalor. Av spelen som används i denna studie så testade Bellemare 

et al. (2013) sina agenter på Enduro (Activision, 1983), Montezuma’s Revenge (Parker 

Brothers, 1984) och Space Invaders (Taito, 1980), se resultat i Tabell 2. 
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Tabell 2 - Bellemare et al.:s (2013) resultat för spelen i denna studie. Resultaten visar på 

bästa medelvärde hos någon av de representationer som testades för SARSA. För 

söktekniken presenteras här resultat för Upper Confidence Bounds Applied to Trees (UCT). 

Lösning Enduro Montezuma’s 
Revenge 

Space 
Invaders 

SARSA 129,1 10,7 250,1 

Sökteknik (UCT) 286,3 10,7 2718 

 

Det finns flera som använt ALE för att utveckla agenter. Bland annat Hausknecht et al. (2014) 

och Mnih et al. (2013). Hausknecht et al. (2014) använder ALE för att utveckla feedforward-

nätverk, en typ av artificiella neurala nätverk, med hjälp av NEAT (Stanley och Miikkulainen, 

2002) och tre andra tekniker, däribland vanliga genetiska algoritmer. De testade även tre olika 

tillståndsrepresentationer, bildrepresentation, brusrepresentation och pixelrepresentation. 

Bildrepresentationen bestod av att manuellt identifiera klasser av objekt på Atari-skärmen. 

Denna representation är den minst generella av dem eftersom den kräver information om hur 

spelet ser ut. Brusrepresentationen använde sig av ett slumpat brus som följde samma sekvens 

varje uppstart. Detta användes som kontroll för att se om nätverken endast lärde sig mönster 

för hur det skulle spela, i den version av ALE som användes av Hausknecht et al (2014) så 

använde alla spel samma starttillstånd vilket gjorde att varje simulation utspelades på samma 

sätt. Den tredje och mest generella representationen var pixelrepresentation, här användes en 

nedskalad version av skärmen tillsammans med färgläget SECAM, vilket reducerar antalet 

färger till åtta. Den ursprungliga upplösningen av 210 x 160 skalades ner till 21 x 16 och varje 

pixel skickades som input till nätverken. Deras forskning byggde vidare på en tidigare studie 

(Hausknecht et al., 2012) där de endast använde sig av en representation och testade på ett 

mycket mindre antal spel. De testade även en slumpagent som endast valde en ny slumpad 

handling varje uppdatering, denna slump var inte viktad på något sätt. 

Hausknecht et al. (2014) fick resultat som visade att alla nätverken lyckades spela Atari 2600 

vid användning av bildrepresentation och brusrepresentation. Dock lyckades endast en teknik 

lära sig med hjälp av pixelrepresentationen, se resultat i Tabell 3. Anledningen till detta var 

att de andra nätverken blev för stora och ohanterliga rapporterar Hausknecht et al. (2014). 

Deras agenter testades på 61 olika spel tillgängliga via ALE. De rapporterade att deras 

lösningar skapade agenter som kunde slå tre mänskliga rekord men att lösningarna ej kunde 

klara av alla typer av spel, som exempel gavs Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984), 

se Figur 1. De föreslog mera forskning kring rekurrenta nätverk som möjligtvis skulle kunna 

klara de spel som feedforward-nätverket inte kunde lösa. Något att notera ifrån Hausknecht 

et al.:s (2014) resultat på Enduro och Space Invaders är att användning av 

pixelrepresentationen inte degraderade lösningen så mycket. Detta kan bero på att spelen är 

enkla att spela generellt eller att pixelrepresentationen kan ge tillräckligt med information för 

att spela nästan lika bra som om alla objekt detekterats manuellt. 
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Tabell 3 - Hausknecht et al.:s (2014) resultat för de spel som testas i denna studie. Poängen 

avser högsta poäng som varje agent lyckades åstadkomma i spelet. Slumplösningen är 

baserad på genomsnittet av 30 tester. 

Lösning Enduro Montezuma’s 
Revenge 

Pitfall! Space 
Invaders 

H-NEAT objekt 112,8 0 0 1481 

H-NEAT pixel 93,6 0 0 1251 

H-NEAT brus 90,6 0 0 809 

NEAT objekt 133,8 340 0 1481 

NEAT brus 99,4 60 0 1138 

GA objekt 27,4 340 0 1246 

GA brus 35 100 0 945 

Slump 0 3,3 -383,3 157,2 

 

Mnih et al. (2013) använder ALE för att lära ett neuralt nätverk att spela Atari med hjälp av 

reinforcement learning. Till skillnad ifrån Hausknecht et al. (2014) så testade Mnih et al. 

(2013) endast agenten på sju olika spel, på dessa spel så slog deras AI agent tre mänskliga 

rekord. De testade inte sin lösning på Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) vilket 

betyder att det inte går att avgöra om deras lösning klarar av dessa typer av spel. Det är även 

svårt att avgöra dess generella prestanda eftersom sju spel inte är en stor mängd och de ej 

presenterar något normaliserat resultat som kan jämföras med Hausknecht et al. (2014) och 

Bellemare et al. (2013). Mnih et al.:s (2013) resultat för de spel som används i detta arbete kan 

ses i Tabell 4. 

Tabell 4 - Mnih et al.:s (2013) resultat för spel i denna studie. Både medelvärde och 

maxpoäng presenteras. 

Lösning Enduro Space 
Invaders 

DQN 
medelvärde 

470 581 

DQN maxvärde 661 1075 

 

Resultat för alla tre studier kan ses i Tabell 5, Hausknecht et al. (2014) är de enda som testat 

sina lösningar på Pitfall! (Activision, 1982) och givet deras resultat är det inte underligt. I 

Pitfall! (Activision, 1982) är det svårt att få poäng tack vare att spelaren måste navigera förbi 

många skärmar och hinder innan första skatten. Detta gör det svårt att utveckla en agent 

eftersom det inte finns något sätt, i ALE, att evaluera hur bra agenten är innan den fått poäng. 

Att lyckas få poäng i Pitfall! (Activision, 1982) skulle därmed ses som ett stort framsteg. 

Liknande resultat fås i Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984), skillnaden här är att 

det finns poäng att samla redan på första skärmen. Hausknecht et al. (2014) motiverar att 

ytterligare forskning inom rekurrenta artificiella neurala nätverk borde utföras tack vare dessa 

resultat. Rekurrenta nätverk använder sig av ett minne vilket enligt Hausknecht et al. (2014) 

möjligen kan hitta lösningar till dessa spel genom att komma ihåg var spelaren var på väg eller 

hur tidigare miljöer såg ut, se Figur 4 för exempel på rum i Montezuma’s Revenge (Parker 
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Brothers, 1984). Både Enduro (Activision, 1983) och Space Invaders (Taito, 1980) lyckas alla 

agenter spela, dock med varierande poäng. Dessa representerar i detta arbete enklare typer av 

spel som endast befinner sig på en skärm och därmed är enklare att lösa. Mnih et al. (2013) 

beskrev Enduro (Activision, 1983) som ett enkelt spel som inte krävde långtidsplanering vilket 

gav deras lösning bra resultat medan Space Invaders (Taito, 1980) krävde långtidsplanering 

och därmed var svårare. 

Tabell 5 – Sammanställda resultat ifrån alla tre studier. Hausknecht et al.:s (2014) resultat 

följs av Mnih et al. (2013) och slutligen Bellemare et al. (2013). Se tidigare tabeller för vilka 

specifika tekniker som hör till vilken studie. 

Lösning Enduro Montezuma’s Revenge Pitfall! Space Invaders 

H-NEAT objekt 112,8 0 0 1481 

H-NEAT pixel 93,6 0 0 1251 

H-NEAT brus 90,6 0 0 809 

NEAT objekt 133,8 340 0 1481 

NEAT brus 99,4 60 0 1138 

GA objekt 27,4 340 0 1246 

GA brus 35 100 0 945 

Slump 0 3,3 -383,3 157,2 

DQN medelvärde 470 - - 581 

DQN maxvärde 661 - - 1075 

SARSA 129,1 10,7 - 250,1 

Sökteknik(UCT) 286,3 10,7 - 2718 

 

Figur 4 - Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) det första rummet och 
rummet som nås om spelaren öppnar dörren till höger. 

2.4 Artificiella neurala nätverk 

Ett artificiellt neuralt nätverk är en AI-teknik som modellerar hur biologiska neurala nätverk 

såsom en människas hjärna fungerar för att lösa olika uppgifter (Haykin, 2008). Ett ANN 

liknar en hjärna på följande vis: 

1. Kunskap erhålls av nätverket från sin omgivning genom en inlärningsprocess. 

2. Nätverket innehåller ett antal neuroner som används som beräkningsenheter 

3. Varje neuron skickar sina beräkningar vidare till andra neuroner 
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4. Kunskap sparas som styrkan på kopplingar mellan neuroner. 

I kommande delkapitel kommer ANN beskrivas i mer detalj med fokus på neuroner, lager och 

nätverksstrukturer.  

2.4.1 Artificiell neuron 

Artificiella neuroner är beräkningsenheter som utgör huvuddelen av ett artificiellt neuralt 

nätverk. Varje neuron har ett specifikt utseende, se Figur 5.  

 

Figur 5 - Artificiell neuron med fyra inputkopplingar med vikt 𝑊1−4 vardera. 
Summerad input skickas vidare till aktiveringsfunktionen som beräknar output. 

En neuron har ett antal kopplingar, eller connecting links (Haykin, 2008). Varje koppling har 

en vikt som anger dess styrka. Dessa kopplingar är en neurons input, det vill säga deras 

basvärden som beräkningen kommer baseras på. På varje koppling skickas ett värde som input 

till neuronen. Varje input är ett reellt tal, detta värde multipliceras med vikten på kopplingen. 

Inputvärden ifrån varje koppling beräknas sedan ihop, vanligast genom att endast summera 

dem.  

Slutligen finns en aktiveringsfunktion. Denna appliceras på resultatet som gavs av 

beräkningen av varje kopplings värde.  Aktiveringsfunktionen beräknar ett slutgiltigt resultat 

som sedan skickas vidare som output. Det finns flera aktiveringsfunktioner och valet av 

aktiveringsfunktion har stor inverkan på outputvärdet ifrån neuronen. Några 

aktiveringsfunktioner kan ses i Figur 6.  

 

Figur 6 – Aktiveringsfunktioner i ordningen linjär, Sigmoid och steg. 

En linjär funktion returnerar det värde som beräknats tidigare i neuronen. Andra 

aktiveringsfunktioner har som mål att begränsa outputvärdet till ett visst intervall. Ett 

exempel på detta är Sigmoid-funktionen som ger värden mellan -1 och 1 eller steg-funktionen 

som endast ger värdena -1 eller 1.  

Det finns en speciell koppling för varje neuron som har ett konstant värde, denna koppling 

kallas bias och används för att ändra inputvärdet till aktiveringsfunktionen. Detta har effekten 

att ändra hur aktiveringsfunktionen fungerar. Till exempel kan det göra så att gränsen för steg-

funktionen sker vid 0.5 istället för 0 (Bourg och Seemann, 2004), se Figur 7.  
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Figur 7 - Bias ändrar summan av input vilket tolkas som en förskjutning av 
aktiveringsfunktionen. 

2.4.2 Lager 

Ett antal neuroner som grupperas kallas för ett lager. Ett artificiellt neuralt nätverk består av 

flera lager, se Figur 8. Det finns olika strukturer för hur neuroner i olika lager är 

sammankopplade men det vanligaste är att varje neuron i ett lager har en koppling till varje 

neuron i nästa lager. Varje neuron i samma lager har samma beteende, alltså samma 

aktiveringsfunktion och kopplingar. Det finns tre huvudsakliga typer av lager, inputlager, 

gömda lager och outputlager. Inputlagret är speciellt eftersom det får information från en 

extern källa och ofta endast skickar vidare värdet (Haykin, 2008). 

 

Figur 8 - Enkelt feedforward-nätverk. Nätverket har fyra input neuroner, tre 
gömda neuroner och fyra output neuroner i tre lager. Information färdas endast i 

en riktning, ifrån input- till outputlagret. 

2.4.3 Nätverksstrukturer 

Oftast har nätverken endast ett input- och outputlager medan antalet gömda lager är valfritt. 

Denna typ av nätverk kallas feedforward-nätverk. Ett feedforward-nätverk skickar alltid 

information framåt i nätverket (Buckland, 2002). Strukturen på nätverket kallas också 

topologi. 
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En annan typ av nätverksstruktur kallas rekurrenta nätverk. Rekurrenta nätverk skiljer sig 

ifrån feedforward genom att det finns minst en feedback loop (Haykin, 2008). Detta betyder 

att information ifrån vissa eller alla noder också skickas bakåt i nätverket, till noder i tidigare 

lager, se Figur 9. Detta skapar ett minne där nätverket i nästkommande exekvering även får 

föregående beräkningsinformation som input utöver de vanliga inputvärdena.  

 

Figur 9 – Exempel på rekurrent nätverk. Det andra gömda lagret skickar sin 
information både framåt och bakåt i nätverket. 

En speciell typ av rekurrenta nätverk är elman-nätverk (Elman, 1990). Elman-nätverket har 

en specifik struktur, det består alltid av fyra lager, se Figur 10. Strukturen liknar ett 3-lager 

feedforward-nätverk förutom att det gömda lagret även skickar sin information till ett 

kontextlager. Kontextlagret i sin tur skickar tillbaka informationen som input vid nästa 

exekvering. Detta skapar ett korttidsminne som kan användas för att se mönster. 

Kopplingarna mellan de gömda neuronerna och kontextlagret har alltid en konstant vikt av 

ett, alltså ingen modifikation av värdet.  
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Figur 10 - Elman-nätverk. Lagret med noder som skickar information tillbaka i 
nätverket kallas kontextlager. De gömda noderna skickar information tillbaka till 

sig själva och får därmed information om föregående exekvering. 

2.4.4 Träna nätverk 

Det finns två sätt att träna neurala nätverk på, övervakad och oövervakad (Bourg och 

Seemann, 2004). En metod för övervakad inlärning kallas backpropagation. I denna metod 

används träningsdata som innehåller ett antal inputvärden och de outputvärden som 

eftersträvas. Processen består därmed av att skicka in inputvärdena ifrån exemplen, beräkna 

outputvärden och jämföra dem med outputvärdena ifrån exempelinformationen. Därefter 

beräknas hur mycket fel nätverket hade i sin output och uppdaterar varje kopplingsvikt 

baserat på felmarginalen. Oövervakad inlärning används när lösningen på det givna 

problemet är okänd. En metod för oövervakad inlärning är genetiska algoritmer, dessa 

beskrivs nedan. 

2.5 Genetiska algoritmer 

Genetiska algoritmer (GA) är ett försök att simulera den biologiska evolutionsprocessen. 

Holland (1992) var den som först beskrev denna idé. Han presenterade genetiska algoritmer 

som en abstraktion av den biologiska evolutionen och gav ett ramverk för hur en 

implementation skulle kunna skapas. Processen var att från en population av kromosomer så 

skapas en ny population genom en typ av selektion tillsammans med genetiskt-inspirerade 

operatorer kallade överkorsning och mutation. Detta är den grundläggande versionen av en 

genetisk algoritm.  

Varje kromosom, även kallad individ, har ett godtyckligt antal gener. En gen kan se olika ut 

beroende på individens uppgift. Dessa gener kan ses som individens DNA, hur den agerar och 

vilka egenskaper den har. Exempelvärden på en gen är en bit (0,1) eller reella tal, det kan också 

vara en textsträng (Mitchell, 1998). En kromosoms gener sparas ofta i en lista eller vektor. 

Målet med den genetiska algoritmen är att för varje ny population, även kallad generation, få 

bättre och bättre individer. Processen för GA kan ses i Figur 11, begreppen förklaras i följande 

delkapitel. Mitchell (1998) påpekar att detta är grunden för alla genetiska algoritmer.  
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Figur 11 - Den genetiska algoritmens flöde. 

2.5.1 Utvärdering 

Första gången som en genetisk algoritm exekverar så skapas en population oftast med 

slumpade gener (Mitchell, 1998). För varje ny generation så utförs sedan en utvärdering av 

varje kromosom i generationens population. Varje kromosom i populationen har olika 

förutsättningar baserat på deras gener. En kromosoms styrka i det givna problemet kallas 

fitness. Varje kromosom vill ha så hög fitness som möjligt eftersom högre fitness ger individen 

bättre chans för att få leva vidare i framtida generationer. Fitness representeras ofta som ett 

tal. 

Varje kromosom får ett fitnessvärde tilldelat sig baserat på en fitnessfunktion som är unik till 

varje problem. Till exempel om en individ ska ta sig igenom en labyrint så ges individer nära 

målet av labyrinten högre fitness än individer långt ifrån målet (Buckland, 2002). 

2.5.2 Selektion 

Efter att varje kromosom fått sin fitness beräknad så sker selektion. Selektionen består av att 

välja individer ifrån den nuvarande generationen, dessa individer används för skapning av 

nästa generation. Selektionen används ofta på så sätt att individer med högre fitness har större 

chans att bli valda (Mitchell, 1998). Det finns flera olika selektionsmetoder, vilken som 
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används beror ofta på hur fitness beräknas men även på önskvärt resultat. En metod för 

selektion är Roulette wheel selection, eller rouletthjulsselektion (Buckland, 2002).  

Rouletthjulsselektion är baserat på ett rouletthjul där varje individ är ett fack, se Figur 12. 

Fackets storlek beror på individens fitness och därmed har individer med högre fitness större 

fack. Vid användning av denna metod har individer med högre fitness större chans att bli valda 

men även de med lägre fitness kan väljas. 

 

Figur 12 - Rouletthjulsselektion. Större fack ger större chans att bli vald. 
Storleken baseras på hur stor andel av den totala fitness som kommer ifrån en viss 

individ. 

2.5.3 Överkorsning 

Överkorsning är det steg då individer kombineras för att skapa nästa generations population. 

Målet med kombinationen är att skapa individer som är lika bra eller förhoppningsvis bättre 

än individerna som kombineras. Vid varje överkorsning så väljs två kromosomer ifrån 

generationen via selektionsmetoden, dessa bildar sedan två nya kromosomer enligt någon 

överkorsningsmetod. Det finns flera metoder för överkorsning. Två populära metoder är two-

point och parameterized uniform crossover (Mitchell, 1998), se Figur 13.  

 

Figur 13 - Två olika överkorsningsoperatorer. Two-point slumpar fram ett 
intervall att plocka ifrån den ena föräldern medan parameterized uniform 
crossover går igenom varje gen en i taget och slumpar ifrån vilken förälder 

informationen plockas. 

Two-point bygger på att byta ut endast ett visst intervall mellan kromosomerna. Processen 

börjar med att slumpa fram två index från noll till längden på listan med gener. Från det lägre 

Rouletthjulsselektion 

25% 40% 10% 20%
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indexet till det högre så byts generna mellan dem. Detta leder till två nya kromosomer som 

har gener ifrån båda föräldrarna. Detta är en av de vanligaste metoderna (Buckland, 2002). 

Parameterized uniform crossover går igenom varje gen individuellt och baserat på ett 

slumptal bestäms det varifrån genens information tas. Denna metod kan leda till intressanta 

resultat eftersom den inte kräver att en hel sekvens byts ut som two-point. Dock kan den också 

skapa problem tack vare hur oregelbunden sekvensen av gener hos de nyskapade 

kromosomerna kan bli (Mitchell, 1998). 

2.5.4 Mutation 

Mutation är det sista steget innan de nya kromosomerna läggs till i den nya generationen. 

Mutation används för att skapa experimentation och nya potentiella lösningar. Holland (1992) 

motiverar att mutation är vad som stoppar den genetiska algoritmen ifrån att tappa mångfald 

i gener. Om varje individ har samma värde på en specifik genindex så skulle detta aldrig kunna 

ändras om det ej fanns mutation.  

Den vanligaste mutationsoperatorn är slump. Individen gås igenom gen för gen och med låg 

chans så byts värdet på den genen till något annat giltigt värde. Chansen för mutation är oftast 

mycket låg (Buckland, 2002). Anledningen till den låga chansen på mutation motiveras av 

Mitchell (1998) som ett svar på mutationens risk att förstöra lösningar. 

2.5.5 GA och ANN 

Genetiska algoritmer kan användas för att utveckla artificiella neurala nätverk, detta kallas 

neuroevolution. Det finns huvudsakligen två sätt att utveckla neurala nätverk på, endast 

utveckling av kopplingsvikter eller också utveckling av hela topologin (Floreano, Dürr, och 

Mattiussi, 2008). Detta är en typ av oövervakad inlärning. Vid utveckling av kopplinsvikter 

har varje kromosom en gen per koppling och genens värde representerar styrkan på den 

kopplingen (Buckland, 2002). 

Utveckling av vikter är det enklare användningsområdet. Montana och Davis (1989) beskrev 

denna metod som en bra lösning när problemets lösning är okänd. De presenterade även 

resultat som visade att en genetisk algoritm kan få liknande resultat som övervakad inlärning. 
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3 Problemformulering  

Detta arbetes uppgift är att evaluera hur ett elman-nätverk, utvecklat med neuroevolution, 

presterar vid generellt spelande av Atari 2600. Den operationella definitionen av prestanda är 

i detta fall högsta poäng nätverket uppnår i spelen. Dessa resultat används för att jämföra 

prestanda på specifika spel. Poängen i varje spel normaliseras också enligt en metod som 

presenteras senare för att utvärdera den generella prestandan av nätverket. Normaliseringen 

består av att skapa en poängsumma baserat på poängen ifrån alla spel. Toppoäng och den 

normaliserade poängen jämföras sedan med tidigare forskning (Bellemare et al., 2013; 

Hausknecht et al., 2014; Mnih et al., 2013). Toppoängen kan användas för att identifiera hur 

elman-nätverket presterar i ett visst spel medan den normaliserade poängen visar på hur bra 

nätverket är generellt. Dessa normaliserade poäng kan användas för att se potentialen hos 

rekurrenta nätverk för generellt Atari 2600-spelande. 

Artificiella neurala nätverk har visat sig bra ämnade till generellt Atari-spelande (Hausknecht 

et al., 2014; Mnih et al., 2013) dock har endast feedforward-nätverk testats. I sin forskning 

skriver Hausknecht et al. (2014) att den strukturen inte var så framgångsrik i spel med långa 

mellanrum mellan poängaktiverare eller äventyrsspel som krävde spelaren att lösa pussel, 

exempel som nämns är Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) och Pitfall! (Activision, 

1982), se Tabell 3. De föreslog därmed att forskning borde fortsätta med rekurrenta nätverk 

eftersom minnet som ett rekurrent nätverk besitter möjligen kan hjälpa agenten i dessa typer 

av spel. De föreslog att minnet skulle hjälpa med att till exempel komma ihåg ifrån vilken 

riktning agenten rörde sig. Elman är ett enkelt rekurrent nätverk och ett av arbetets mål är att 

se om detta nätverk är tillräckligt för att uppnå bättre resultat i dessa spel.  

En hypotes inför arbetet var att elman-nätverket skulle få bättre resultat än ett vanligt 

feedforward-nätverk i Space Invaders (Taito, 1980) eftersom agenten möjligen kan lära sig att 

komma ihåg dess nuvarande mål, som att undvika ett skott, istället för att utföra en handling 

endast baserat på nuvarande skärm. I Enduro (Activision, 1983) skulle lösningarna troligen 

vara ungefär lika bra på grund av att Enduro ej kräver någon längre planering (Mnih et al., 

2013). Elman-nätverket skulle förhoppningsvis kunna använda sitt minne för att komma ihåg 

varifrån den kommit i Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) och därmed lyckas lösa 

det första rummet vilket består av att hämta en nyckel och öppna en dörr, se Figur 4 för en 

bild på första rummet. Vid jämförelser med tidigare forskning så kunde möjligtvis elman-

nätverket hålla samma prestanda som feedforward nätverket som Hausknecht et al. (2014) 

utvecklade med traditionell GA och som använde sig av bild- och brus-representation, detta 

eftersom pixelrepresentationen är en svårare representation att använda. Minnet hos elman-

nätverket skulle möjligen motverka alltför stor degradering av resultat jämfört med enklare 

representationer. Pitfall! (Activision, 1982) är ett svårt spel som ingen av de tidigare 

forskningsarbetena presenterade här lyckats få poäng i. Det var därmed oklart hur effektivt 

elman-nätverket skulle prestera här. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara problemställningen har experiment utförts. I detta syfte används ALE, version 

0.5.1, för att skapa två agenter som spelar Atari 2600. Den första agenten består av ett elman-

nätverk medan den andra agenten använder ett normalt feedforward-nätverk. Agenterna 

utvecklas med hjälp av grundläggande GA, alltså endast vikter utvecklas, detta eftersom 

elman-nätverket har en specifik struktur. För att undvika att tidigare inlärning skulle ge ett 
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försprång i lärandet av ett annat spel så utvecklas agenterna ifrån grunden för varje 

individuellt spel. 

Som input får agenternas nätverk en nedskalad pixelrepresentation av skärmen. Atari 2600 

har en upplösning på 210 x 160 med 128 olika färger vilket kan bli svårt att beräkna resultat 

med. På grund av detta ändras först färgrepresentationen till SECAM, vilket är färgläget som 

endast använder sig av åtta färger, se Figur 14, och sedan skalas upplösningen ned. Detta 

valdes som representation tack vare att tidigare forskning (Hausknecht et al., 2014) visat att 

SECAM fungerat. I samma studie beskrevs det att nätverken som tränats med vanlig 

neuroevolution blev alldeles för stora även med den nedskalning som gjordes, däremot 

presenterades aldrig några resultat som visade att ett mindre neuronantal gjorde det omöjligt 

för agenten att lära sig något. Eftersom nätverket kan agera även vid lågt neuronantal anses 

det fortfarande värdefullt att testa denna representation för att se om något intressant resultat 

kan erhållas. 

Det gömda lagret består av 100 neuroner. Grundläggande tester användes för att hitta det 

antal gömda neuroner som presterade bäst utan att göra nätverket oanvändbart. Dessa tester 

hörde ej till resultaten utan användes endast för att hitta en bra nätverksstruktur, mer om 

detta i kapitel 4. 

Outputlagret består av ett antal neuroner mellan 1-18 beroende på de lagliga operationerna i 

det givna spelet. Agentens nästa handling blir den outputnod med högst aktiveringsvärde. Se 

Tabell 1 för alla möjliga handlingar. 

 

Figur 14 – Space Invaders (Taito, 1980). PAL (104 färger) färgrepresentation till 
vänster och SECAM (8 färger) till höger. 

Agenterna testas på fyra olika Atari 2600-spel, se Tabell 6. Dessa spel valdes eftersom en 

blandning av genres är bra när generalitet ska testas. Dessutom valdes några av de spel som 

Hausknecht et al. (2014) beskrev som mer avancerade för att testa om elman-nätverket har 

någon fördel i dessa. En tredje anledning är att Mnih et al. (2013) endast testade ett fåtal spel 

och för att kunna jämföra med deras resultat så måste några av de spelen testas.  ALE har stöd 

för en större mängd spel dock finns det begränsad tid för att testa agenter, därmed är antalet 

spel för testning avgränsad. För att hålla båda poängevalueringarna relevant så sker 

normaliseringen som görs för att jämföra agenternas generalitet endast med de spel som testas 

i alla studier presenterade. 
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För varje spel utvecklas nätverken i 150 generationer. Varje generations statistik sparas för att 

kunna användas för att se hur nätverket utvecklas. Statistiken inkluderar max- och 

medelpoäng i spelet. När ett spel testats klart så kan agentens resultat redovisas och sedan 

jämföras med tidigare forskning på det spelet.  

Tabell 6 - Spel som kommer testas 

Enduro 
Montezuma’s 

Revenge 
Pitfall! 

Space 

Invaders 

 

Agentens poäng kan användas för att jämföra prestandan i specifika spel, Bellemare et al. 

(2013) föreslog dock också ett sätt att evaluera agenters generella prestanda på. Eftersom varje 

spel har sitt egna poängsystem och skala kan inte resultat från olika spel jämföras rakt av. De 

föreslår att poängen normaliseras via ett poängintervall (𝑅𝑔,𝑚𝑖𝑛, 𝑅𝑔,𝑚𝑎𝑥) beräknat för varje 

spel. Givet ett intervall kan sedan en poäng normaliseras genom att beräkna 𝑧𝑔,𝑖 =  
𝑠𝑔,𝑖−𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑛
 

där g är ett givet spel, i är en viss agent, s är poäng i spel g för agent i, 𝑟𝑔,𝑚𝑖𝑛 är minsta poäng i 

givet spel och 𝑟𝑔,𝑚𝑎𝑥 är högsta poäng i givet spel. Det finns flera sätt att skapa poängintervallet 

men ett specifikt sätt passar bäst för att jämföra olika agenter, inter-algoritmisk 

normalisering. Poängintervallet fås då genom att givet n algoritmer med poäng 𝑠𝑔,𝑖 på spel g 

så är intervallet (𝑚𝑖𝑛𝑖∈{1,…,𝑛} 𝑠𝑔,𝑖 , 𝑚𝑎𝑥𝑖∈{1,…,𝑛} 𝑠𝑔,𝑖). Alltså intervallet består av den minsta och 

högsta poäng som erhölls av någon agent. Via detta system kan sedan ett median- och 

medelvärde beräknas för att jämföra olika agenter genom att samla ihop deras normaliserade 

poäng ifrån en grupp spel. Detta system rankar varje agent i ett lokalt system mellan [0,1] och 

är bra för att jämföra relativ prestanda mellan agenter.  

Experimenten som utförts bestod alltså av följande moment; agenterna utvecklades med hjälp 

av en evolutionär teknik i 150 generationer och de utvecklades från grunden för varje nytt spel 

som testades. Agenterna fick sedan spela givet spel tills de förlorade eller nådde en gräns i 

speltid liknande Hausknecht et al. (2014) testmiljö, deras test avslutades även om de ej erhöll 

någon poäng på 3 minuter. Resultaten av spelandet sparades sedan och experimentet fortsatte 

genom att utveckla och spela på nästa spel. När alla spel testats så normaliserades resultaten 

och den generella poängen presenterades, detta via metoden ovan. Miljön gås igenom i mer 

detalj i kapitel 4.4. 

Via normaliseringsprocessen kan olika agenters generella prestanda rankas internt. De 

vanliga poängresultaten används för att se hur bra en viss agent presterat i ett specifikt spel 

och kan användas för att undersöka om någon agent presterat bättre i en viss typ av spel. 

Specifikt kan det undersökas om elman-nätverket fick högre poäng än andra lösningar i 

Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) och Pitfall! (Activision, 1982). 

3.2 Metoddiskussion 

Experiment valdes som metod eftersom mätbar data är ett lämpligt sätt att jämföra olika 

lösningars prestanda. Informationen som fås kan användas både till utvärdering och 

jämförelser med andras resultat. Eftersom problemformuleringen efterfrågar objektiv 
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information om elman-nätverkets potential så är det svårt att använda någon kvalitativ studie. 

Tidigare forskning inom generellt Atari-spelande (Bellemare et al., 2013; Hausknecht et al., 

2014; Mnih et al., 2013) använder sig av experiment för att resonera kring deras lösningar, 

därmed anses experiment som en lämplig metod även i detta arbete. 

Användarstudier skulle kunna användas för att svara på frågor såsom hur trovärdig agenten 

är. Det skulle även vara intressant att jämföra agentens prestanda med det av en mänsklig 

spelare som spelar spelen för första gången. Fokus här ligger dock på att jämföra olika 

lösningar gentemot varandra och därmed kommer inga tester med mänskliga spelare utföras.  

En nackdel med den normalisering som används är att den inte ger något värde på hur bra 

agenten är utanför testrymden. Det ger oss till exempel ingen idé om hur en lösning står upp 

emot en mänsklig spelare eller lösningar som inte ingår i normaliseringen. Vanliga poäng 

presenteras därmed eftersom de kan användas för mer grundläggande jämförelse och i 

framtida arbeten. 

Ett problem med att testa få spel är att det är svårare att argumentera för hur generell agenten 

är. Även om en agent klarar två eller fyra spel bra så säger det inte mycket om dess generella 

prestanda över 60 eller 100 olika spel. Tack vare detta är generalitetsresultaten som fås ur 

denna studie lite bristfälliga, men eftersom vanliga poäng presenteras och 

implementationsdetaljer beskrivs så kan arbetet reproduceras för fortsatt testning. Studien 

blir därmed mer lik Mnih et al.:s (2013) forskning där endast poängresultat och ingen generell 

prestanda presenteras. I denna studie kommer dock fortfarande en enkel generell prestanda 

presenteras, den generella prestandan kan därmed ses som ett stickprov för att se om det finns 

någon anledning att testa på ett större antal spel.  
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4 Implementation 

Detta kapitel beskriver de designval som gjorts under utveckling av artefakten. Alla relevanta 

val kring ANN och GA men även ALE-specifika variabler kommer diskuteras och motiveras. 

En redogörelse för hur testmiljön är etablerad följer efter implementationsdetaljerna.  

Kapitlet avslutas med en enkel pilotstudie för att visa hur resultat ifrån arbetet kan användas 

för att besvara problemformuleringen. Specifikt hanteras endast Space Invaders (Taito, 1980) 

i pilotstudien.  

4.1 Inspiration för implementation 

Detta kapitel går igenom de huvudsakliga inspirationskällorna som använts under arbetet 

med artefakten. Det ska inte ses som en förstudie utan mer som en bakgrund för de 

motiveringar och beslut som presenteras i senare kapitel. 

Det största problemet att lösa i arbetet var hur Atari-skärmen skulle representeras i de 

artificiella neurala nätverken. Inspiration togs ifrån både Hausknecht et al. (2014) och Mnih 

et al. (2013). Hausknecht et al. (2014) använder som tidigare beskrivits tre olika 

bildrepresentationer varav en är en nedskalad pixelrepresentation med upplösning 21 x 16. 

Deras text har dock problemet att ej specificera hur denna nedskalning görs. Den ledtråd som 

ges är att nätverket endast hanterar de åtta SECAM färgerna även vid nedskalning vilket 

betyder att det är stor chans att Hausknecht et al. (2014) hoppar pixlar. Specifikt använder de 

sig av åtta bitmatriser, en för varje färg, där varje index markerar om en pixel har en viss färg 

eller inte. Mnih et al. (2013) använder istället en nedskalad pixelrepresentation med 

upplösningen 84 x 84 och gråskala istället för full färg. Även här beskrivs det inte exakt hur 

nedskalningen genomförs men eftersom gråskala används så finns det flera sätt att beräkna 

genomsnittliga pixelvärden. Mnih et al. (2013) har därmed fördelen det inte finns risk att 

förlora viktig information i representationen eftersom de har möjligheten att använda alla 

pixlar i sina beräkningar. Hausknecht et al. (2014) kan möjligen förlora värdefull information 

i spel där objekt endast består av ett mindre antal pixlar, till exempel lasern i Space Invaders 

(Taito, 1980) se Figur 14. I detta arbete används en kombination av dessa representationer, 

mer om det i kapitel 4.2.1. 

Basheer och Hajmeer (2000) beskriver hur input-normalisering, vikt-initialisering och antalet 

gömda neuroner är viktiga faktorer för prestandan hos ett ANN. Utan normalisering kan stora 

värden överskugga små värden och för snabbt mätta de gömda noderna vilket leder till 

inlärningssvårigheter. Det finns flera sätt att initialisera vikter på för ett ANN och även det 

kan ha en effekt på inlärningen. Basheer och Hajmeers (2000) text förutsätter en lösning med 

backpropagation där sämre vikter enkelt kan ersättas. Vikterna är ett större problem vid 

användning av GA eftersom de flesta vikterna återanvänds istället för att ersättas, detta 

eftersom utbyte av vikter oftast sker med de andra individerna i populationen. Om alla 

individer har initialiserats med orimliga vikter så är det endast mutationen som kan förbättra 

dem, och chansen för mutation är oftast låg. Basheer och Hajmeer (2000) motiverar även att 

antalet gömda neuroner är ett av de viktigaste designvalen vid skapandet av ett ANN. För få 

noder leder till problem att se komplexa mönster medan för många noder ger ett specialiserat 

beteende som endast klarar av de tillstånd som nätverket tidigare sett. Många noder ökar 

också tiden det tar att träna och beräkna resultat. De argumenterar att den mest populära 

metoden är att skaparen testar sig fram tills ett acceptabelt resultat uppnås. 
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Inspirationen till implementationen för de genetiska algoritmerna är främst Buckland (2002). 

I boken beskrivs flera tekniker för hur GA kan användas tillsammans med artificiella neurala 

nätverk. Specifikt finns det information om hur GA kan optimeras för att uppnå bättre resultat 

såsom genom att skala fitness och använda elitism. Genom att skala sin fitness kan den 

genetiska algoritmen undvika att nå en lösning alltför snabbt, något som oftast resulterar i ett 

lokalt minima. Skalningen kan även användas för att variera mellan utforskning och 

optimering av problemrymden automatiskt utan att behöva skapa specifika funktioner för det. 

Med utforskning menas att individernas gener hålls relativt unika för att testa så många 

lösningar som möjligt medan optimering fokuserar på att använda de bästa individerna för att 

försöka få fram ännu bättre lösningar. Elitism är ett sätt att behålla de bästa lösningarna och 

därmed undvika att framtida populationer presterar sämre än tidigare. Det är en enkel process 

som består av att de bästa individerna kopieras utan modifikation till nästa generation och 

ersätter en del av den nya populationen. I kapitel 4.3 beskrivs det hur dessa koncept används 

i arbetet. 

ALE har flera variabler som kan användas för att ändra miljön, däribland valet av 

färgrepresentation, som beskrivits ovan, och hur ofta agenten ska agera. Detta kan användas 

för att få agenten att endast se och agera på vissa uppdateringar och istället genomföra den 

senaste handlingen på uppdateringarna emellan. Miikkulainen, Meyerson, Hollenbeck och 

Braylan (2015) beskriver hur denna frame skip är en viktig parameter för att lära en agent 

spela Atari 2600. De motiverar med att frame skip kan användas för att öka minnet på en 

agent eftersom dess senaste handling är mycket längre bak i tiden än om frame skip inte 

användes. Det kan även användas för att sänka tiden för både inlärning och spelande för 

agenter som kräver mycket beräkningstid. Frame skip är därmed en viktig parameter och 

Miikkulainen et al. (2015) visar på bra resultat i sex olika spel med frame skip-variabeln satt 

mellan 0 och 180.  

4.2 Nätverksimplementation 

Två artificiella neurala nätverksstrukturer behövdes skapas för att utföra arbetet, ett elman-

nätverk och ett feedforward-nätverk. Den ursprungliga planen var att använda bibliotek för 

båda nätverken för att underlätta utveckling och minimera risken med programkod som orsak 

till dåliga resultat i agenternas spelande. Dock visade det sig svårt att hitta ett enkelt bibliotek 

som stödde elman-strukturen. Istället för att testa flera bibliotek bestämdes det att bygga ett 

enklare feedforward- och elman-nätverk från grunden. Funktionaliteten och strukturen på 

elman-nätverket jämfördes med Elman (1990) och McCullock (2013) för att kontrollera att 

lösningen fungerade korrekt. Eftersom nätverket potentiellt skulle behöva hantera ett stort 

antal vikter och neuroner så byggdes nätverket på så enkelt sätt som möjligt. Varje lager 

representeras av en array av aktiveringsvärden och varje kopplings vikt representeras som ett 

värde i en tvådimensionellmatris. Input till en specifik neuron ges genom att summera ihop 

alla aktiveringsvärden i tidigare lager med dess kopplingsvikt som fås genom att indexera i 

kopplingsmatrisen. Aktiveringsvärde för en särskild neuron bestäms sedan med hjälp av 

aktiveringsfunktionen Sigmoid, se Figur 15 för ett exempel på implementationen. För att hålla 

lösningarna så lika som möjligt och därmed ej kunna hänvisa till skillnader i implementation 

under senare diskussioner kring prestanda, så skapades en liknande struktur för feedforward-

nätverket. 
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Figur 15 - Exempel ur elman-nätverkets implementation. Här beräknas det 
gömda lagrets aktiveringsvärden genom att summera input- och kontextlagret. 

Wih och wch är matriser som innehåller vikter och hidden_val, context_val och 
inputs_val innehåller aktiveringsvärden.  

4.2.1 Tillståndsrepresentation 

The Arcade Learning Environment (ALE) används för att skapa spelmiljön och ge tillgång till 

flera funktioner för att observera och påverka konsolen. Något som gick igenom flera 

iterationer var hur speltillståndet skulle representeras i de artificiella neurala nätverken. Det 

specificerades i problembeskrivningen att en pixelrepresentation med färgläget SECAM skulle 

användas för att sänka komplexiteten. Ifrån detta finns det dock flera slutgiltiga 

representationer som kan användas. ALE ger tillgång till huvudsakligen två funktioner för att 

komma åt skärmdata, getScreenRGB och getScreenGrayscale. GetScreenRGB fyller en array 

med varje pixels RGB-värden, alltså hur röd, grön eller blå en viss pixel är, storleken på denna 

array är 100800 index, med tre värden per pixel. Funktionen getScreenGrayscale returnerar 

istället ett enskilt värde per pixel i gråskala, specifikt så visar det hur ljus pixeln är, 33600 

värden returneras vid användning av denna funktion. 

Den första representationen som testades var att använda getScreenRGB för att få fram färgen 

på varje pixel, denna färg gavs sedan ett index mellan noll och åtta. Varje pixels index 

skickades in i nätverket för beräkning av nästa handling. I det första testet användes ingen 

nedskalning av skärminformationen, alltså skickades 210 x 160 värden in i nätverket. Det var 

dock enkelt att se det inte var möjligt att jobba med en full representation av miljön eftersom 

det krävdes över två GB minne för att hålla alla vikter för endast ett nätverk. Det var därmed 

klart att någon typ av nedskalning skulle behöva göras och flera varianter evaluerades baserat 

på implementationssvårighet och effektivitet, mer om dem nedan. 

För att förenkla nedskalningen bestämdes det att endast använda en nedskalning som gav hela 

pixlar. Alltså för en display på 210 x 160 så går det endast skala med en faktor två, fem eller 

tio. Hausknecht et al. (2014) skalade ner sin pixelrepresentation med 10, vilket då gav dem en 

skärmdisplay på 21 x 16 eller 336 pixlar. Beroende på typ av nedskalningsmetod så kan detta, 

som beskrivet i kapitel 4.1, resultera i förlorad information. En mindre nedskalning tar istället 

for (int hid = 0; hid <= (num_hidden - 1); hid++)  
{ 
 sum = 0.0; 
 //from input to hidden... 
 for (int inp = 0; inp <= (num_input - 1); inp++)  
 { 
  sum += inputs_val[inp] * wih[inp][hid]; 
 } 
   //from context to hidden... 
 for (int con = 0; con <= (num_context - 1); con++)  
 { 
  sum += context_val[con] * wch[con][hid]; 
 }  
   //Add in bias. 
 sum += bias * wih[num_input][hid]; 
 sum += bias * wch[num_context][hid]; 
 hidden_val[hid] = sigmoid(sum); 
} 
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mer minne att representera och ökar exekveringstiden. För att försöka undvika båda dessa 

fallgropar använder detta arbete en nedskalning på fem, därmed fås 42 x 32 eller 1344 pixlar 

som representerar miljön. 

De två första representationerna som testades efter nedskalningsbeslutet var färgindex och 

normaliserad gråskala. Nedskalningen som användes här var att endast hoppa över pixlar och 

därmed endast använda var femte pixel. Vid tester så var det dock enkelt att se hur nätverket 

ofta inte såg fiendens skott i Space Invaders (Taito, 1980). Båda representationerna fick 

liknande resultat vilket tyder på att hur en pixel representeras inte har så stor effekt på 

resultatet. Det nästa steg som togs var att försöka hitta ett bildbehandlingsbibliotek för att 

testa en bättre nedskalningsmetod. Problemet uppstod att de flesta krävde att bildinformation 

fanns tillgänglig i en fil eller att information sparades på ett annat sätt. För att undersöka om 

en bättre nedskalning hade någon effekt så skapades en enkel funktion som beräknade den 

genomsnittliga gråskalan av en area pixlar, se Figur 16. Målet med denna funktion var att 

minska risken att förlora information eftersom även enskilda pixlar bidrar med sin gråskala. 

Vid användning av metoden så erhölls bättre resultat än vid tidigare versioner vilket tyder på 

att användning av genomsnittliga gråskalevärden fungerar bättre än att endast hoppa pixlar. 

Representationen som valdes att skalas ned blev därmed en gråskala baserat på SECAM-

färgläget. Detta eftersom den genomsnittliga gråskalan enkelt kan beräknas med alla pixlar 

och därmed riskeras inte att förlora för mycket information. Med en nedskalning på fem så fås 

en pixels värde genom genomsnittet av 5 x 5 pixlars gråskala. Om tidigare lösningar med ett 

index per färg eller en full representation av pixlarna skulle användas så hade lösningen 

antingen behövt tappa pixlar för att hålla komplexiteten i inputlagret nere, eller så hade den 

behövt en nedskalningsmetod för att kombinera pixlar vilket i sin tur ökat komplexiteten för 

nätverket genom att kräva stöd för en mer generell representation. Eftersom varken 

Hausknecht et al. (2014) eller Mnih et al. (2013) förklarat i detalj hur deras nedskalning 

fungerat eller dess påverkan på resultatet så är det svårt att motivera användande av exakt 

samma metod för nedskalning. Därmed valdes denna blandning av dem bådas för att undvika 

att förlora information men samtidigt hålla antalet input-värden relativt låga. Gråskalan ges 

ett värde mellan 0 och 255 och normaliseras genom att divideras med maximal gråskala, 255. 

En potentiell nackdel med denna representation är hur gråskalan kan tolkas av nätverket. Vid 

nedskalning är det möjligt att en viss kombination av färger ger samma gråskala som en helt 

annan färg. Detta kan få nätverket att tolka representationen på ett dåligt sätt och därmed leda 

till dålig prestanda. Eftersom det endast finns åtta grundfärger i SECAM som ger relativt olika 

gråskalor så är risken för detta mindre än om något annat färgläge användes. Tack vare detta 

och på grund av att Mnih et al. (2013) använt gråskala framgångsrikt så ses denna 

representation som en tillräckligt bra lösning för detta arbete. 
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Figur 16 – Funktionen som skalar ned skärmen via gråskala. De nedskalade 
pixlarna läggs i en ny array newVector.   

4.2.2 Lagerdetaljer 

Som förklarat i metodbeskrivningen väljs nästa handling genom den outputneuron som har 

högst värde. Antalet outputneuroner bestäms därmed av antalet handlingar. Det finns två 

funktioner i ALE-ramverket som returnerar de tillgängliga handlingarna. Den ena returnerar 

alla lagliga handlingar, även de som inte har någon effekt, medan den andra endast returnerar 

de handlingar som faktiskt påverkar spelet. För att öka inlärningshastigheten så används detta 

minimala antal handlingar som antalet outputneuroner, se Figur 17 för exempel. Hausknecht 

et al. (2014) och Mnih et al. (2013) nämner att antalet outputneuroner varierar från spel till 

spel i deras arbeten och Hausknecht et al. (2014) specificerar att de använder den större 

gruppen handlingar. Eftersom funktionen är inbyggd i ramverket och alla spel som stöds i 

miljön har tillgång till den så ses inget fel med att använda det minimala antalet handlingar. 

Något som kan argumenteras för är att det är mer intressant att se om de artificiella nätverken 

kan lära sig att först hitta vilka handlingar som faktiskt används i spelet och sedan lära sig 

spela det. Eftersom detta arbete är tidsbegränsat och har mer fokus på att se potentialen hos 

elman-nätverket så är skillnaden mellan dessa två handlingsmängder något som får 

undersökas i andra studier. 

for (size_t downSampledI = 0; downSampledI < height; downSampledI++) //downsampled row 
{ 
   for (size_t downSampledJ = 0; downSampledJ < width; downSampledJ++) //downsampled column 
   { 
     float grayScale = 0; 
   
     for (size_t i = 0; i < downScaler; i++) //row   
     { 
 for (size_t j = 0; j < downScaler; j++) //column  
  {  
    
 grayScale += pixels[(160 * downSampledI * downScaler) + (160 * i) + (j)+downScaler * downSampledJ]
.getGrayScale(); 
 
 } 
 
     } 
    grayScale =  grayScale / std::pow(downScaler, 2); //average the grayscale of pixel 
    newVector.push_back(PixelRep(grayScale)); //add pixel to new list of downsampled screen 
  } 
} 
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Figur 17 – Antalet handlingar och outputneuroner beror på spel. Space Invaders 
(Taito, 1980) använder endast sex handlingar medan Enduro (Activision, 1983) 

har nio handlingar som påverkar spelet.  

Antalet gömda neuroner är en viktig parameter för nätverkets förmåga att hitta mönster i 

representationen. Som Basheer och Hajmeer (2000) skriver så är att testa sig fram en populär 

metod och det är vad som användes här. Startpunkten var att försöka hålla antalet gömda 

neuroner till en tiondel av input-neuronerna. Eftersom nätverket är relativt stort så måste 

utvecklaren även kontrollera att antalet kopplingar inte blir för många vilket kan leda till att 

nätverket blir oanvändbart som Hausknecht et al. (2014) rapporterade. Med 1344 pixlar i 

inputlagret bestämdes det efter några tester att 100 gömda neuroner gav ett tillräckligt bra 

resultat utan att göra evolution och exekvering alltför långsam, se simplifierad bild av det 

slutgiltiga elman-nätverket i Figur 18, feedforward-nätverket har samma struktur bortsett 

från kontextlagret. 150 gömda neuroner testades senare i ett försök att förbättra nätverken, 

dessa extra 50 neuroner ökade viktantalet med över 60 000 nya vikter. Vid testning av detta 

nätverk så sågs dock ingen förbättring i resultat, därmed ansågs 100 gömda neuroner som ett 

bra slutgiltigt val.  
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Figur 18 – Elman-strukturen som används för att spela Atari 2600. Antalet 
outputneuroner bestäms av antalet handlingar som påverkar spelet. 

4.3 Designval för GA 

Nätverken utvecklas med hjälp av genetiska algoritmer som nämnt i metodbeskrivningen. 

Som selektionsmetod används i detta arbete rouletthjulsselektion tillsammans med 

parameterized uniform crossover, kallad multi-point framöver, som överkorsningsmetod, se 

kapitel 2.5.2 och 2.5.3. Denna överkorsningsmetod valdes tack vare det stora antalet vikter. 

Två-punkt har risken att endast ändra några få gener per individ vilket kan leda till mycket 

långsam inlärning i detta fall. Med multi-point kan även flera områden bytas ut för att öka 

utforskningspotentialen. Som mutation används en enkel funktion som med en procents 

chans slumpar fram ett nytt värde på en vikt, detta baserades främst på Mitchell (1998) som 

konstaterar att hög mutation snabbt kan bli mer destruktiv än användbar. Eftersom 

individerna i arbetet också har ett väldigt stort antal vikter så är det fortfarande en stor chans 

att minst ett fåtal vikter ändras per individ. Slutligen används elitism (Buckland, 2002) för att 

garantera att de bästa lösningarna ej förloras. 

För att balansera selektionsprocessen används sigma-skalning (Hancock, 1994). Genom att 

använda sigma-skalning så varieras den genetiska algoritmen mellan utforskning och 

optimering. Målet är att hålla en varierad population medan fitness-värden varierar stort och 
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bli mer specifik när allas fitness-värden är nästintill lika. Eftersom fitness endast erhålls 

genom poäng i Atari-spelen och poäng kan skilja med flera hundra så används skalning för att 

undvika att endast de med mest poäng väljs. 

I tidigare forskning som använt GA (Hausknecht et al., 2014) så har fitness-värden endast 

beräknats via poäng i Atari-spelen. Enligt Hausknecht et al. (2014)  fungerar detta bra när 

spelet ger ut poäng ofta, men i spel som Pitfall! (Activision, 1982), där första poängen ges ut 

efter flera skärmar av hoppande över krokodiler och svingande med rep, så är det svårt för ett 

GA att fungera endast med poängen i spelet. Detta arbete ämnar dock inte att undersöka nya 

sätt att beräkna fitness-värden på och därmed används endast poäng som fitness i testerna. 

Att försöka hitta ett bättre sätt att representera fitness vore intressant men det är ett arbete i 

sig och har annan fokus än om minne har någon effekt på en neuralt nätverks prestanda i 

Atari-spel. Det är fortfarande värdefullt att testa på dessa spel som Pitfall! (Activision, 1982) 

och Montezuma’s Revenge (Parker Brothers, 1984) för att undersöka om fitnessberäkning är 

det stora problemet eller om ett nätverk med minne kan lösa dessa typer av spel ändå. 

4.4 Utvecklings- och testmiljö 

Något som varit ett stort problem under utvecklingen av agenterna är tiden för inlärning. I 

början av arbetet tog det flera timmar att endast testa en generation av 100 individer, en 

alldeles för långsam process givet att minst ett tiotal generationer skulle behövas. Mycket tid 

har därmed spenderats på att accelerera inlärningen. Arbetet började med att hitta möjliga 

flaskhalsar i programmet, efter undersökningar så upptäcktes det att det tog nästan en 

tiondels sekund att beräkna nätverkens output. Enligt ALE så exekverar Atari-emulatorn så 

snabbt den kan, vilket betydde att optimering krävdes. Den lösning som implementerades för 

att lösa detta problem var först att skapa trådar för att köra flera simulationer samtidigt. Detta 

visade sig framgångsrikt och sänkte inlärningstiden till cirka 90 minuter per generation.  

För att fortsätta försöka accelerera inlärningen så används en frame skip på 15. Detta betyder 

att agenten endast beräknar en ny handling var 15:e uppdatering och istället genomför samma 

handling på de uppdateringar som sker emellan. Som beskrivits i kapitel 4.1 ökar detta 

träningshastigheten eftersom en ny handling inte behöver beräknas varje uppdatering. Detta 

sänkte inlärningstiden ytterligare till endast ett par minuter per generation. Det har även som 

mål att artificiellt förlänga elman-nätverkets minne, information om hur miljön såg ut för 15 

uppdateringar sedan är mer intressant än hur den såg ut förra uppdateringen. Förväntan är 

därmed att elman-agenten ska prestera bättre tack vare användning av frame skip. Ett 

potentiellt problem med frame skip är att det ger agenterna sämre reaktionsförmåga eftersom 

de inte kan reagera på uppdateringar som hoppas över. En frame skip på 15 kan därmed 

kännas hög givet att det endast ger agenterna fyra handlingar per sekund. Miikkulainen et al. 

(2015) motiverar dock att många spel kan spelas med frame skip-värden upp emot 60 till 180. 

De visar att Space Invaders (Taito, 1980) kan spelas på bra nivå med en frame skip på 60, 

alltså endast en handling per sekund, och rapporterar upp till 1912 poäng. Att i detta arbete 

använda 15 ses därmed inte som ett problem eller en nackdel utan mer som en lösning för att 

öka inlärningen och samtidigt potentiellt förbättra resultatet. Under utveckling har lägre 

värden testats men de gav inte några stora skillnader i resultat. Det är dock en parameter vars 

effekt inte är helt undersökt och därmed är det svårt att motivera för ett specifikt värde.  

Varje agent utvecklas som beskrivet i kapitel 3.1 separat för varje spel. Utvecklingsmiljön 

består av 100 individer som utvecklas i 150 generationer. Varje individ spelar spelet en gång 
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och erhåller en fitness baserat på dess poäng i spelet. En individs speltid fortsätter tills den 

har förlorat eller nått 50 000 uppdateringar, cirka 13 minuters speltid. Det finns även en 

tidsgräns för agenter som ej erhåller någon poäng. Specifikt så måste en agent ändra sin 

poängsumma minst en gång var tredje minut. Detta hjälper öka inlärningstiden i spel där 

agenten kan fastna utan att förlora vilket slösar tid. Detta liknar utvecklingsmiljön som 

Hausknecht et al. (2014)  använt och de motiverade att andra variabler såsom fler generationer 

inte ändrade resultatet markant. Både elman och feedforward-nätverken kommer utvecklas 

som ovan fem gånger och sedan kommer den högst presterande agenten över dessa fem tester 

presenteras och jämföras med tidigare forskning. Efter att varje agent testats på alla spel så 

kan den normaliserade poängen beräknas och alla resultat redovisas. Fitnessgrafer kommer 

ges för både elman- och feedforward-nätverket för att visa hur den bästa individen presterat i 

varje generation. Detta är ett bra sätt att grafiskt representera hur agentens prestanda i varje 

spel utvecklas över generationer.  

4.5 Pilotstudie 

 

Figur 19 - Space Invaders (Taito, 1980). I implementationen skalas bilder som 
denna ned för att styra nätverket.  

Pilotstudien som utförts bestod av att utveckla elman- och feedforward-agenten på Space 

Invaders (Taito, 1980), se Figur 19, enligt miljön som beskrivits ovan, med skillnaden att 

endast ett nätverk tränats vardera och sedan testats fem gånger. I detta kapitel kommer dessa 

preliminära resultat presenteras och diskuteras för att motivera varför artefakten kan 

användas för att besvara problemformulering, hur ett elman-nätverk, utvecklat med 

neuroevolution och med en pixelrepresentation, presterar vid generellt spelande av Atari 

2600. Eftersom endast ett spel testas finns det inget värde i att normalisera poängen och 

beräkna en generell poäng, detta sparades till den kompletta evalueringen, se kapitel 5. 

Tidigare forskningsresultat används för att dra enkla slutsatser om de preliminära resultaten 

för Space Invaders (Taito, 1980). Se resultat för de fem testkörningarna i Tabell 7. 
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Tabell 7 – Poäng efter fem tester med samma nätverk på Space Invaders (Taito, 1980). 

Toppoäng vid varje test, som kan observeras är varje test identiskt.  

Testindex Elman Feedforward 

1 1220 1390 

2 1220 1390 

3 1220 1390 

4 1220 1390 

5 1220 1390 

 

Som resultaten ovan visar så finns det ingen slump i Space Invaders (Taito, 1980) tillstånd. 

Denna slutsats kan dras eftersom alla agenter får samma toppoäng över alla fem tester. Med 

detta i åtanke är det därmed bra att i den slutliga evalueringen så utvecklades fem nätverk från 

grunden för att få en bättre spridning av prestandan. Att endast utveckla nätverken en gång 

har risken att få en mycket hög eller låg maxpoäng tack vare slumpen i både GA och 

viktinitialisering.  

 

Figur 20 – Fitnessgraf över hur den genomsnittliga poängen förändras under 
inlärning.  

I Figur 20 ovan kan det observeras hur den genomsnittliga poängen förändras allt eftersom 

inlärning sker. Agenterna är båda snabba med att öka sin fitness de första fem generationerna, 

dock så fastnar elman-agenten runt 250 i genomsnittlig fitness medan feedforward-agenten 

når högre under hela sin utveckling. Eftersom både utvecklas enligt samma metod så finns det 

några orsaker som kan lett till detta. För det första är det skillnaden i struktur, elman-

nätverket har ett större antal vikter att hitta bra värden för, vilket betyder att det möjligen 
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behöver utvecklas en längre tid. Den andra potentiella orsaken till varför agenterna skiljer sig 

så mycket är slumpen, eftersom rouletthjulsmetoden används så är det möjligt att bättre 

individer valdes under feedforward-nätverkets inlärning än under elman-nätverkets. Detta är 

en intressant observation som diskuteras ytterligare i den riktiga studien där fler nätverk 

tränas och slump kan motverkas bättre. Det är även möjligt att feedforward-agenten helt 

enkelt är mer lämpad åt Space Invaders (Taito, 1980) och elman-agentens minne endast 

förvirrar nätverket, mer om det i kapitel 5.2.  

Slutligen kan agenternas poäng och tidigare forskningsresultat ses i Tabell 8. Det viktigaste 

resultatet att jämföra med är H-NEAT Pixel som är den närmaste i tillståndsrepresentation. 

Hausknecht et al. (2014) rapporterar att de fick 1251 som maximal poäng i Space Invaders 

(Taito, 1980) och i detta enkla test så är elman-agenten mycket nära och feedforward-agenten 

slår till och med det resultatet. Det var lovande för den fullständiga evalueringen att redan 

med pilotstudien se att det fanns potential hos båda agenterna. Det ställer dock frågan hur de 

erhöll så hög poäng. En av skillnaderna mellan detta arbetes implementation och tidigare är 

just antalet output-noder, eller handlingar som används. Hausknecht et al. (2014) använder 

alla lagliga handlingar vilket betyder att deras nätverk måste lära sig att hitta rätt handlingar 

och sedan förstå spelet. Det är möjligt att genom att endast använda de handlingar som 

påverkar spelet så blir nätverkets uppgift mycket enklare eller snabbare att lära sig. Via dessa 

resultat kan det även ses att användandet av en frame skip på 15 inte är ett problem, utan i 

värsta fall ger betydligt snabbare inlärning men inte något förbättrat resultat. Som dessa 

resultat visar var artefaktarbetet tillräckligt färdigställt för att agenterna skulle kunna 

användas för att besvara problemformulering i kapitel 3. 

Tabell 8 – Resultat för Space Invaders (Taito, 1980). Elman och feedforward-agenternas 

resultat tillsammans med tidigare forskning. Slumppoäng beräknas över 30 testkörningar 

och erhålls ifrån Hausknecht et al. (2014). 

Lösning Toppoäng 

H-NEAT objekt 1481 

H-NEAT pixel 1251 

H-NEAT brus 809 

NEAT objekt 1481 

NEAT brus 1138 

GA objekt 1246 

GA brus 945 

Slump 157,2 

DQN 
medelvärde 

581 

DQN maxvärde 1075 

SARSA 250,1 

Sökteknik(UCT) 2718 

Elman 1220 

Feedforward 1390 

 

Givet dessa resultat var det intressant att teoretisera över resultaten för den kompletta 

studien. Det är främst två detaljer som skiljer sig ifrån den tidigare hypotesen i kapitel 3. Det 

antogs då att elman-nätverket skulle kunna spela Space Invaders (Taito, 1980) på samma nivå 



 
31 

som Hausknecht et al. (2014) agenter, detta stämmer ganska bra enligt pilotstudiens resultat. 

Något som dock underskattades var feedforward-nätverket, enligt dessa resultat presterade 

det bättre än både elman-agenten och mycket av den tidigare forskning som presenterats här. 

Något intressant att se var därmed hur nätverken skulle prestera i resterade tre spel. Det 

tänktes troligt att feedforward-agenten skulle slå elman även i Enduro (Activision, 1983) 

eftersom även det kan spelas utan extra information. Detta gjorde dock Montezuma's Revenge 

(Utopia Software, 1984) och Pitfall! (Activision, 1982) ännu viktigare för att se om elman-

nätverket hade någon fördel. Om feedforward- och elman-agenten erhåller liknande poäng i 

dessa spel så tyder det på att ett korttidsminne inte har någon positiv effekt eller att elman-

nätverket kräver en mer komplex inlärningsmetod för att prestera bättre. 
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5 Utvärdering 

Arbetets mål var att undersöka hur väl ett elman-nätverk kan prestera vid generellt spelande 

av Atari 2600. Detta kapitel går igenom de resultat som erhållits av agenterna på de fyra spel 

som testats, se kapitel 4.4 och 3.1 för specifik information om hur resultaten samlats in. Efter 

presentationen av resultaten så analyseras dem för att slutligen dra slutsatser om elman-

nätverkets potential för generellt Atari-spelande.  

5.1 Presentation av undersökning 

Nedan kommer varje specifikt spels resultat att presenteras. Som tidigare beskrivet testas 

elman- och feedforward-agenterna fem gånger per spel. Varje test består av 150 generationer 

och det test som erhåller bäst poäng presenteras nedan. Specifikt visas varje generations 

högsta och genomsnittliga poäng. Detta följs av den slutliga toppoängen jämfört med tidigare 

forskning, de resultat som presenteras för slump är baserade på medelvärdet av 30 tester och 

erhålls ifrån Hausknecht et al. (2014). Den normaliserade poängen beräknas för de spel som 

återfinns i alla studier som används i detta arbete så att en grundläggande generell prestanda 

kan evalueras, specifikt Space Invaders (Taito, 1980) och Enduro (Activision, 1983). För varje 

spel görs en enkel analys för elman-nätverkets prestanda i det specifika spelet medan en mer 

ingående analys görs i kapitel 5.2. 

5.1.1 Space Invaders 

 

Figur 21 - Space Invaders i SECAM. 

Space Invaders (Taito, 1980), se Figur 21, går ut på att skjuta ner vågor av fiender. Poäng ges 

för varje fiende som förstörs och varje lager av fiender ger olika mycket poäng. Ibland visar sig 

även ett specialskepp som ger spelaren extra mycket poäng om de lyckas träffa det. Spelet 

fortsätter tills spelaren förlorat tre liv eller fienderna når marknivå.  
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Figur 22 – Resultat ifrån Space Invaders. Den bästa agenten från båda 
lösningarna presenteras tillsammans med dess genomsnittliga poäng över 150 

generationer. 

I Figur 22 kan resultaten ifrån testerna på Space Invaders (Taito, 1980) ses. Detta är de agenter 

som erhöll bäst poäng ifrån de fem testerna, här kan ses att 1200 poäng verkar vara gränsen 

för hur bra elman-agenten kan prestera i Space Invaders (Taito, 1980). Denna tolkning kan 

göras eftersom pilotstudiens 1220 poäng är den högsta poängen som någon elman-agent 

lyckas uppnå, pilotstudien var därmed en bra representation av agentens prestanda i Space 

Invaders (Taito, 1980). Feedforward-agenten visar här ännu bättre prestanda i Space Invaders 

(Taito, 1980) och dess genomsnittliga poäng visar på att den möjligen kan nå ännu högre 

poäng om den skulle få utvecklas ytterligare.  

Tabell 9 – Toppoäng i Space Invaders. 

Lösning Toppoäng 

H-NEAT objekt 1481 

H-NEAT pixel 1251 

H-NEAT brus 809 

NEAT objekt 1481 

NEAT brus 1138 

GA objekt 1246 

GA brus 945 

Slump 157,2 

DQN 
medelvärde 

581 

DQN maxvärde 1075 

SARSA 250,1 

Sökteknik(UCT) 2718 

Elman 1220 

Feedforward 1710 
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Figur 23 – Grafisk representation av toppoängen i Space Invaders. 

Poängen jämfört med tidigare forskning är lik pilotstudien, de kompletta resultaten kan ses i 

Figur 23 och Tabell 9. Som nämnt når elman-agenten endast 1220 medan feedforward-

agenten når högre än pilotstudien med 1710 poäng. Som resultaten visar slår därmed 

feedforward-agenten alla tidigare lösningar som presenteras här förutom UCT. Med dessa 

resultat är det svårare att tro att det är slumpens fel att elman-agenten ej kan slå feedforward-

agenten. För att undersöka om elman-agenten krävde mer träning gjordes ett test där elman-

agenten fick träna i 600 generationer. Även med denna ytterligare träning så kunde inte 

agenten slå 1200 poäng, det är därmed svårt att argumentera för inlärningstid som anledning 

till skillnaden i poäng. Detta diskuteras ytterligare i kapitel 5.2. 

Den normaliserade poängen kan ses i Tabell 10, varje lösning får ett värde baserat på sin poäng 

gentemot den högsta och lägsta poängsumman som beskrivet i kapitel 3.1. Via detta resultat 

kan  prestanda tolkas såsom att elman-agenten presterar till 40 % av vad UCT gör. Denna 

poäng blir mer relevant ju fler spel som testat och erhåller en normaliserad poäng. I varje 

enskilt fall ger denna poäng inte någon ny information som inte tidigare kunnat erhållas ifrån 

toppoängen, därmed behövs ingen grafisk representation.  
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Tabell 10 – Normaliserad toppoäng för Space Invaders. Avrundat till tre decimaler för 

läsbarhet. 

Lösning Normaliserad 
Toppoäng 

H-NEAT objekt 0,52 

H-NEAT pixel 0,43 

H-NEAT brus 0,26 

NEAT objekt 0,52 

NEAT brus 0,38 

GA objekt 0,43 

GA brus 0,31 

Slump 0 

DQN medelvärde 0,17 

DQN maxvärde 0,36 

SARSA 0,04 

Sökteknik(UCT) 1 

Elman 0,42 

Feedforward 0,61 

 

5.1.2 Enduro 

 

Figur 24 – Enduro i SECAM. 

I Enduro (Activision, 1983), se Figur 24, erhålls poäng genom att passera bilar. Om en bil kör 

förbi spelaren förloras istället poäng, dock har spelaren alltid minst noll poäng. Spelet går ut 

på att passera så många bilar som möjligt under en tidsgräns. Nedan presenteras poängen som 

varje agent uppnått.  
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Figur 25 - Resultat ifrån Enduro. Den bästa agenten från båda lösningarna 
presenteras tillsammans med dess genomsnittliga poäng över 150 generationer. 

I Figur 25 kan resultaten ifrån Enduro (Activision, 1983) ses. Som kan observeras är poängen 

mycket lika mellan elman och feedforward. En toppoäng runt 120 poäng visar på att ingen 

agent klarar första nivån som kräver att spelaren passerar 200 bilar på en viss tid. Även båda 

agenternas genomsnittliga fitness är mycket lika. 

Tabell 11 – Toppresultat i Enduro.  

Lösning Toppoäng 

H-NEAT objekt 112,8 

H-NEAT pixel 93,6 

H-NEAT brus 90,6 

NEAT objekt 133,8 

NEAT brus 99,4 

GA objekt 27,4 

GA brus 35 

Slump 0 

DQN medelvärde 470 

DQN maxvärde 661 

SARSA 129,1 

Sökteknik(UCT) 286,3 

Elman 115 

Feedforward 116 
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Figur 26 – Grafisk representation av toppoäng i Enduro. 

Jämförelser med tidigare forskning kan ses i Tabell 11 och Figur 26. Både elman- och 

feedforward-agenterna har liknande poäng som Hausknecht et al.:s (2014)  lösningar. Det är 

möjligt poängen skulle skilja mer om en tidsgräns inte användes, dock kan det ses även i dessa 

resultat att agenterna i detta arbete slår Hausknecht et al.:s (2014) pixelrepresentation i 

Enduro (Activision, 1983). Det kan även observeras att poängen skiljer sig enormt ifrån DQN 

(Mnih et al., 2013). För att kontrollera att detta inte berodde på tidsgränsen som används i 

träningen så testades elman- och feedforward-agenterna utan tidsgräns. Båda agenterna 

uppnådde exakt samma poäng med och utan tidsgräns vilket tyder på att tidsgränsen inte har 

någon effekt på poängen. Alltså är DQN-agenten helt enkelt mycket bättre på Enduro 

(Activision, 1983). Vid observation av agenterna hittades inget avancerat beteende, de bästa 

agenterna gasade bara och ignorerade allt annat. 

I Tabell 12 kan den normaliserade poängen observeras, likt resultaten för Space Invaders 

(Taito, 1980) är den inte intressant i isolation utan behöver kombineras med flera spelresultat. 

En beräkning av den generella prestandan görs i kapitel 5.1.5.  
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Tabell 12 – Normaliserad toppoäng för Enduro. Avrundat till två decimaler för läsbarhet. 

Lösning Normaliserad 
Toppoäng 

H-NEAT objekt 0,17 

H-NEAT pixel 0,14 

H-NEAT brus 0,14 

NEAT objekt 0,20 

NEAT brus 0,15 

GA objekt 0,04 

GA brus 0,05 

Slump 0 

DQN medelvärde 0,71 

DQN maxvärde 1 

SARSA 0,20 

Sökteknik(UCT) 0,43 

Elman 0,17 

Feedforward 0,17 

 

5.1.3 Montezuma’s Revenge 

 

Figur 27 – Montezuma’s Revenge i SECAM. 

I Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984), se Figur 27, navigerar spelaren igenom ett 

antal rum för att samla skatter. Flera moment i spelet ger poäng men det kräver oftast en 

specifik sekvens handlingar. Spelet avslutas när spelaren dött ett antal gånger eller klarat ett 

antal nivåer. 
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Tabell 13 – Toppoäng i Montezuma’s Revenge. Mnih et al. (2013) testade inte på detta spel. 

Lösning Toppoäng 

H-NEAT objekt 0 

H-NEAT pixel 0 

H-NEAT brus 0 

NEAT objekt 340 

NEAT brus 60 

GA objekt 340 

GA brus 100 

Slump 3,3 

DQN 
medelvärde 

- 

DQN maxvärde - 

SARSA 10,7 

Sökteknik(UCT) 10,7 

Elman 0 

Feedforward 0 

 

Figur 28 – Grafisk representation av toppoäng i Montezuma’s Revenge. Notera 
att DQN ej testats på Montezuma’s Revenge. 

Som tidigare spel testades Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) fem gånger per 

agent. Av dessa test var det ingen agent som lyckades erhålla några poäng. Det finns därmed 

ingen anledning att presentera genomsnittliga poäng för elman- och feedforward-agenten. 

Toppoängen kan ses i Tabell 13 och Figur 28, detta är det enda spelet i arbetet där slumpen 

inte är den agent som erhåller lägst poäng.  Notera att Mnih et al. (2013) inte testade sin 

lösning på Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) och att SARSA, UCT och slump 

visar genomsnittliga poäng över 30 tester. 
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5.1.4 Pitfall! 

 

Figur 29 – Pitfall! i SECAM. 

Pitfall! (Activision, 1982), se Figur 29, går ut på att samla så många skatter som möjligt under 

20 minuter. För att hitta skatterna måste spelaren navigera runt krokodiler, rullande stockar 

och andra hinder. Blir spelaren träffad förlorar de poäng. Spelet avslutas efter 20 minuter eller 

om spelaren dör tre gånger.  

Likt Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) erhåller ingen elman- eller feedforward-

agent poäng i Pitfall! (Activision, 1982). Det är också, som tidigare beskrivet, ingen agent ifrån 

tidigare forskning som erhållit poäng här. En alternativ gråskalig representation testades för 

Pitfall! (Activision, 1982) för att undersöka om den vanliga representationen var ett problem. 

Specifikt beräknades gråskalan på ett annat sätt än den inbyggda i ALE, dock erhölls ingen 

poäng även med denna representation. 

5.1.5 Generell poäng 

Den generella prestandan beräknas via metoden beskriven i kapitel 3.1. För att få så 

användbara värden som möjligt beräknas endast den generella prestandan med hjälp av 

resultat ifrån de spel som testas i alla studier (Bellemare et al., 2013; Hausknecht et al., 2014; 

Mnih et al., 2013), i detta fall Space Invaders (Taito, 1980) och Enduro (Activision, 1983). 

Dessa resultat kan ses i Figur 30 och Tabell 14, eftersom DQN erhåller mycket mer poäng i 

Enduro (Activision, 1983) än någon annan agent leder det till mycket generell poäng. Detta 

skulle motverkas om flera spel testades, fler spel minskar risken att enstaka spel styr den 

generella poängen alltför mycket. Denna studies agenter ligger ungefär i mitten av alla 

agenter, som tidigare resultat visat är feedforward-agenten bättre än flera av de andra 

lösningarna medan elman-agenten är på samma nivå som Hausknecht et al.:s (2014) agenter. 

  



 
41 

Tabell 14 – Medelvärdet av den normaliserade poängen ifrån Space Invaders och Enduro. 

Lösning Generell 
poäng 

H-NEAT objekt 0,34 

H-NEAT pixel 0,28 

H-NEAT brus 0,20 

NEAT objekt 0,36 

NEAT brus 0,27 

GA objekt 0,23 

GA brus 0,18 

Slump 0 

DQN medelvärde 0,44 

DQN maxvärde 0,68 

SARSA 0,12 

Sökteknik(UCT) 0,72 

Elman 0,29 

Feedforward 0,39 

 

 

Figur 30 – Grafisk representation av den genomsnittliga normaliserade poängen i 
Space Invaders och Enduro. 

5.2 Analys 

Fokus i detta arbete ligger på prestandan och potentialen hos elman-nätverket, därmed sker 

ingen diskussion kring specifika beteenden hos de olika agenterna. Via resultaten ovan kan 

det ses hur elman, feedforward och tidigare agenter presterat i de spel som använts i arbetet. 

Nedan analyseras resultaten med fokus på elman-lösningens potential i de fyra spelen och för 

generellt spelande. Notera att när Hausknecht et al. (2014) refereras menas alla NEAT-

lösningar, GA brus och objekt och slumplösningen. När Mnih et al. (2013) nämns menas DQN 

medel- och maxvärde medan en referens till Bellemare et al. (2013) hänvisar till SARSA och 

UCT.   
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I Space Invaders (Taito, 1980), se 5.1.1, presterar elman-agenten klart sämre än feedforward-

agenten men håller sig i linje med Hausknecht et al.:s (2014) lösningar. Som tidigare 

diskuterat i pilotstudien så förväntades elman-agenten hålla liknande poäng som Hausknecht 

et al. (2014) i Space Invaders (Taito, 1980) med motivationen att minnet skulle ge ett mer 

strategiskt övertag.  Om resultatet jämförs med feedforward-agenten ses dock att raka 

motsatsen sker, minnet sänker elman-agentens maxpoäng. Som diskuterat tidigare kan det 

finnas flera anledningar till detta. Genom att låta elman-agenten utvecklas 600 generationer, 

långt över feedforward-agenten, utan att erhålla någon högre poäng tyder det på att 

inlärningstiden inte är problemet. Det andra som diskuterades var slump eller att minnet 

endast komplicerade spelandet. Fem tester sänker risken att slump skulle leda till dålig 

toppoäng men det är möjligt att agenten skulle kunna hitta en bra lösning givet fler tester, om 

det dock tar ett massivt antal tester för att slå feedforward-agenten så ses det ändå som ett 

dåligt resultat. Den slutliga anledningen, att minnet komplicerar problemet, är därmed det 

troligaste hindret. I Space Invaders (Taito, 1980) för Atari 2600 så fluktuerar lasern som 

fiender och spelaren skjuter, var fjärde uppdatering är fiendens laser osynlig. Detta betyder 

att nätverket kan lura sig självt genom att spara i minnet att det inte finns någon laser när det 

egentligen finns det.  

Hypotesen inför arbetet beskrev att elman- och feedforward-agenterna skulle få liknande 

poäng i Enduro (Activision, 1983) eftersom Mnih et al. (2013) motiverade att spelet ej krävde 

någon långtidsplanering. Denna hypotes visade sig helt korrekt, se kapitel 5.1.2, med endast 

en poängs skillnad mellan elman- och feedforward-agenten. Jämfört med Hausknecht et al. 

(2014) ses en liten förbättring över de flesta lösningarna medan de är långt ifrån Mnih et al. 

(2013) eller UCT-lösningen. En anledning till varför DQN och UCT dominerar Enduro 

(Activision, 1983) jämfört med de andra lösningarna kan bero på representationerna, Enduro 

(Activision, 1983) ändrar ofta färger i spelmiljön under speltiden för att simulera bland annat 

natt och dag. Detta betyder att pixelrepresentationer får det svårare att skapa en bra bild av 

hela spelet eftersom de måste lära sig flera versioner av samma miljö. Enduro (Activision, 

1983) är även svårt för en pixelrepresentation eftersom det finns så mycket onödig 

information, i bästa fall skulle agenterna endast se bilvägen då allt utanför är kosmetiskt men 

fortfarande påverkar nätverket eftersom det är en del av skärmen. Både DQN och UCT 

beräknar sin nästa handling med mer information än pixlar vilket ger dem ett övertag i Enduro 

(Activision, 1983). 

I Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984), se kapitel 5.1.3, erhölls inga poäng från 

agenterna i detta arbete. Med detta menas att ingen agent tog sig till den första poängen. Vid 

observationer av agenterna så syntes det att nätverken hade svårt att skapa något användbart 

beteende, eftersom arbetet endast använder poäng som fitness fanns det heller inget sätt att 

evaluera vilken agent som var bäst, därmed var all evolution slumpmässig. Det är långt ifrån 

resultatet som hypotesen beskrev, enligt den skulle elman-agent möjligen klara första 

rummet. Det hypotesen inte tog i åtanke var att detta kräver att slumpen skapar ett mycket 

specifikt nätverk som kan lyckas nå den första poängen. Detta visar därmed ytterligare att 

lösningen för Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) ligger mer mot att hitta nya sätt 

att evaluera och belöna utforskning av spelmiljön, endast korttidsminne räcker inte. Om 

resultatet jämförs med tidigare forskning så är detta inte så förvånande, de representationer 

som lyckats erhålla poäng använder antingen en enklare representation såsom att identifiera 

spelobjekten eller simulerar framtida handlingar tills poäng erhålls. Även om ett längre minne 

skulle användas baseras resultatet fortfarande på om nätverket kan slumpa vikter som kan 

tolka miljön tillräckligt bra för att kunna nå poäng.  
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Pitfall! (Activision, 1982) är också ett spel som tidigare visat sig mycket problematiskt för en 

generell agent. Likt Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) erhåller ingen agent poäng 

här, av liknande anledningar som ovan. Pitfall! (Activision, 1982) är också mer sparsamt med 

sina poäng än Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) och det kan därmed ses som 

svårare att erhålla poäng här. Att inga resultat erhålls är alltså inte så överraskande, även 

hypotesen beskrev att det var svårt att förutspå om resultat skulle fås i Pitfall! (Activision, 

1982). Det är dock fortfarande värt att testa på Pitfall! (Activision, 1982) eftersom det alltid 

finns en chans att en viss lösning presterar bättre på Pitfall! (Activision, 1982) än på 

Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984). 

De generella poängen, som tidigare beskrivits, blir mer värdefulla ju fler spel som testas, 

spelen måste dessutom testas i alla studier för att inte ge missledande resultaten. Metoden 

som används i detta arbete för att beräkna generell poäng har därmed några svagheter. Dess 

syfte är dock främst att visa på potentialen hos elman-nätverket vilket den även gör med detta 

begränsade antal spel. Som informationen i kapitel 5.1.5 visar så är elman-agenten en liten 

förbättring över pixelrepresentationen från Hausknecht et al. (2014), detta dock troligen ej 

tack vare korttidsminnet. Feedforward-agentens resultat stödjer detta genom att vara den 

fjärde bästa agenten. Det är större chans att ökningen i prestanda beror på den övergripande 

representationen som används av elman- och feedforward-agenterna.  

5.3 Slutsatser 

Arbetets uppgift var att evaluera prestandan hos elman-nätverk för användande inom 

området generellt Atari-spelande. Prestandan tolkas i detta arbete som den maximala poäng 

en agent kan uppnå. Denna prestanda kan evalueras på två sätt, den individuella poängen i 

varje spel som visar hur bra en agent är på just det spelet och en generell poäng som erhålls 

genom att normalisera poäng ifrån samtliga testade spel som visar hur bra en agent är överlag. 

Utöver detta beskrevs ett antal teorier om varför elman-agenten skulle prestera bättre än 

tidigare arbeten, främst elman-nätverkets användande av ett korttidsminne. Därmed var ett 

av arbetets mål att undersöka vilken effekt korttidsminne hade på prestandan hos en agent 

och om en rekurrent struktur var en förbättring över en vanlig feedforward-struktur. Nedan 

presenteras ett antal slutsatser baserat på de resultat som erhållits och den analys som gjorts. 

Den första slutsatsen som kan dras är att elman-strukturen inte är någon förbättring över 

feedforward inom detta område. Varje spel som testas stödjer detta påstående, stor skillnad 

kan ses i resultatet för Space Invaders (Taito, 1980), ett spel som enligt Mnih et al. (2013) 

kräver planering och därmed ett spel där minne borde hjälpa. I Enduro (Activision, 1983) som 

enligt Mnih et al. (2013) inte kräver mycket planering erhåller agenterna mycket lika poäng, 

detta är något som troligen gäller för många Atari-spel. Enligt Hausknecht et al. (2014) har 

många Atari-spel enkla regler och kräver endast information som alltid är tillgänglig på 

skärmen, detta betyder att minnestrukturer inte har ett så stort övertag som kanske förväntat. 

Eftersom arbetet dock endast testat elmans korttidsminne kan inget sägas om prestandan hos 

mer komplexa nätverksstrukturer med långtidsminne. Resultaten tyder på att ett 

korttidsminne inte ger ett förbättrat resultat och att det därmed inte finns något syfte i att 

använda ett elman-nätverk över ett liknande feedforward-nätverk. Det är dock möjligt att den 

sämre prestandan beror på att ett mer komplext beteende med minne är svårare att lära sig 

jämfört med det endast reaktiva beteendet hos feedforward-nätverket. Detta skulle betyda att 

mer arbete behöver utföras för att undersöka hur denna inlärningsprocess skulle kunna bli 

mer effektiv.  



 
44 

Via diskussionen ovan kan slutsatsen att endast användande av elman-nätverk inte är 

tillräckligt för att klara spel som Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) och Pitfall! 

(Activision, 1982) dras. Som Hausknecht et al. (2014) tidigare spekulerat behövs ett mer 

sofistikerat sätt att evaluera prestandan hos en agent för att belöna utforskning. Problemet är 

dock fortfarande att hålla evalueringen tillräckligt generell för att fungera i flera spel. 

Som resultaten visar erhåller elman-agenten liknande poäng som Hausknecht et al.:s (2014) 

pixelrepresentation, även vid användande av en klart enklare evolutionsmetod och 

nätverkslayout. Detta tyder på att representationen som används i detta arbete är enklare att 

tyda för agenterna och därmed enklare att lära sig. Som nämnt i stycket ovan kan många Atari-

spel spelas med endast den information som ges av skärmen och detta är troligen en av 

huvudanledningarna till varför representationen fungerar så väl. Med resultaten i denna 

studie kan slutsatsen att en pixelrepresentation är tillräckligt förståelig för att tillåta 

kompetent spelande av många Atari 2600-spel dras. Givet alla olika val som kan göras 

gällande behandling av skärmdata så kan dock prestandan på en pixelrepresentation variera 

stort. Användandet av en mer sofistikerad bildbehandlingsmetod skulle möjligen förbättrat 

resultatet i detta arbete.  

Något som inte kan evalueras ifrån endast dessa resultat är påverkan av flera variabler, 

däribland användandet av en frame skip på 15 och antalet handlingar tillgängliga för 

agenterna. Under implementation och även under testning har flera olika värden undersökts 

men utan en mer gedigen genomgång av dem går det inte att dra några slutsatser om deras 

påverkan på resultaten. Som beskrivet i implementationskapitlet kan frame skip användas för 

att artificiellt öka minnet hos en agent, resultaten som uppnåtts tyder dock på att detta inte 

hjälpt elman-nätverket här. Eftersom frame skip ändå har denna funktionalitet är det viktigt 

att redogöra för vilket värde som används och om dess potentiella effekt vilket gjorts i 

implementationskapitlet.  
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6 Avslutande diskussion 

Rapportens sista kapitel börjar med en sammanfattning av arbetet, följt av en diskussion som 

reflekterar kring projektet, bland annat genom att evaluera arbetets trovärdighet och 

användbarhet. Slutligen presenteras flera potentiella framtida studier som skulle kunna 

utveckla detta projekt. 

6.1 Sammanfattning 

Arbetets mål var att undersöka hur väl ett artificiellt neuralt nätverk av typen elman kunde 

prestera vid generellt spelande av Atari 2600 och med användande av en pixelrepresentation. 

Definitionen av prestanda är i detta arbete den maximala poäng som AI-agenten lyckas uppnå, 

denna poäng används för två syften. Den individuella poängen i varje spel visar hur bra en 

agent är i det specifika spelet, detta kan användas för att undersöka om en viss agent är bättre 

i en viss typ av spel. Genom att normalisera och samla ihop poäng ifrån de individuella spelen 

kan en generell prestanda beräknas. Denna prestanda ger en uppfattning om AI-agentens 

potential för generellt spelande överlag, alltså hur bra agenten är över hela spelmängden. 

Viktiga frågor att undersöka inkluderade effekten av ett korttidsminne och om en 

pixelrepresentation fungerade även med enklare nätverksstrukturer. Hypotesen inför arbetet 

var att elman-agenten skulle prestera bättre än en liknande struktur utan minne. 

För att besvara ovanstående skapades två artificiella neurala nätverksagenter, en baserad på 

elman-nätverk och en baserad på feedforward-struktur. För att komma åt Atari 2600 används 

ALE, ett ramverk skapat för generellt Atari-spelande. ALE ger tillgång till skärmdata, denna 

skärmdata används i arbetet som indata till de artificiella neurala nätverken. Specifikt 

konverteras skärminformation ifrån SECAM, ett färgläge baserat på åtta färger, till gråskala 

som sedan skalas ned genom att beräkna den genomsnittliga gråskalan av en viss area pixlar. 

Nätverkens outputlager baseras på antalet handlingar i ett givet spel, i detta arbete har 

agenterna endast tillgång till det minimala antalet handlingar som behövs för att spela varje 

spel. Genetiska algoritmer användes för att träna agenterna, för att följa problemformulering 

så evaluerades varje agent i populationen endast baserat på dess poäng i givet spel. För att öka 

inlärningshastigheten används ALE:s frame skip vilket sänker hur ofta agenten beräknar en 

ny handling.  

I utvärderingen testades fyra spel, två av enklare struktur, Space Invaders (Taito, 1980) och 

Enduro (Activision, 1983) och två med mer komplex mekanik, Montezuma's Revenge (Utopia 

Software, 1984) och Pitfall! (Activision, 1982). Av dessa spel lyckades agenterna spela de två 

enklare spelen medan inga poäng erhölls ifrån Montezuma's Revenge (Utopia Software, 1984) 

eller Pitfall! (Activision, 1982). Resultaten visade ingen förbättrad prestanda vid användande 

av korttidsminnet hos elman-strukturen, istället raka motsatsen med lägre poäng vid 

användande av elman och högre vid användande av feedforward-nätverket. Därav drogs 

slutsatsen att ett korttidsminne inte är tillräckligt för att ge något förbättrat resultat, dessutom 

eftersom inget resultat erhölls i de svårare spelen tyder det även på att korttidsminnet inte är 

tillräckligt för att spela dessa typer av spel. Hausknecht et al. (2014) har tidigare motiverat att 

det behövs en mer sofistikerad evaluering av agenter för att få några resultat i dessa spel. En 

positiv slutsats var dock att arbetet visat att en pixelrepresentation är tillräckligt förståelig för 

att tillåta spelande av en stor del av de spel som finns till Atari 2600. Denna slutsats stödjs av 

både Hausknecht et al. (2014) och Mnih et al. (2013) som visat att pixelrepresentationer 

fungerat på ett större antal spel, dessutom motiverar Hausknecht et al. (2014) att de flesta 
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Atari 2600-spel har en enkel struktur som kan spelas med endast den information som ses på 

skärmen. 

6.2 Diskussion 

Generellt spelande är ett forskningsområde med fokus på att skapa AI-agenter som kan spela 

spel utan någon domänspecifik information. Detta var den definition som gavs i början av 

rapporten, det finns flera designval eller implementationsdetaljer som kan anses gå emot 

denna definition. Bland dessa valet att använda det minimala antalet handlingar och att 

agenterna tränas individuellt för varje spel, en tolkning av generellt spelande kan ju vara att 

agenten ska kunna träna på flera spel och sedan enkelt kunna byta mellan flera spel. I detta 

arbete används dock artificiella neurala nätverk, en teknik som historiskt sett inte ofta lyckats 

lära sig flera individuella uppgifter utan att glömma bort tidigare. Det är helt enkelt en 

standard procedur att behöva träna agenter ifrån grunden inför varje nytt spel. Detta är något 

som i framtiden möjligen kan komma ändras, ny forskning av Kirkpatrick et al. (2017) visar 

att det är möjligt för ANN att komma ihåg flera uppgifter och därmed kunna spela flera spel 

via samma nätverk. Denna information publicerades dock efter att mycket arbete redan 

utförts och därmed anses denna nya forskning ej som motsägande för vår definition av 

generellt spelande med ANN.  

Valet att använda det minimala antalet handlingar motiverades tidigare i implementationen 

med att stöd för valet fanns i ALE och därmed ansågs det inte som om nätverket fick någon 

extra information. Självklart får de information om vilka handlingar som används men som 

tidigare diskuterat anses detta endast som något som sänker inlärningstiden och snabbare 

skapar resultat. Eftersom arbetet fokuserar på att se potentialen hos elman-nätverket kan 

detta även tolkas som ett sätt att se nätverket i det bästa fallet där alla onödiga handlingar 

sållats bort. Slutligen användes ALE-ramverkets frame skip för att öka inlärningstiden, detta 

var främst för att göra arbetet evalueringsbart, utan frame skip skulle det tagit alltför lång tid 

att träna varje agent. Eftersom frame skip-värdet dock inte valdes för att passa bra till något 

speciellt spel så ses även inte det som ett problem för att definiera arbetet som generellt 

spelande.  

Något som diskuterats mycket är pixelrepresentationen. Den slutsats som gavs visade att 

representationen fungerade väl för att spela Atari 2600. Något som dock inte evaluerats i fullo 

är vilken effekt skillnader i gråskala faktiskt har. Det är möjligt att ett binärt nätverk som 

skickar 1 om pixeln är färglagd och 0 om den är svart skulle få liknande resultat som den 

gråskaliga representationen i arbetet. Nätverken tränade i detta arbete har möjligen redan 

simplifierat den gråskaliga representationen till en representation likt detta. Dock finns det 

spel där denna representation inte skulle fungera då hela miljön är färglagd, vilket därmed gör 

den mindre användbar för generellt spelande. Som tidigare beskrivet i kapitel 4.2.1 testades 

flera pixelrepresentationer i arbetet och de erhöll liknande poäng, vilket antingen menar att 

flera representationer är lika enkla att tyda eller att nätverket ej tar hänsyn till mer än om en 

neuron är aktiverad eller inte. Eftersom ingen kontroll av denna teori har genomförts kan det 

tyckas att detta påverkar trovärdigheten hos slutsatsen kring representationen. Dock eftersom 

både Hausknecht et al. (2014) och Mnih et al. (2013) erhållit resultat med liknande 

representationer och utan någon diskussion kring denna teori så verkar detta inte vara något 

relevant problem. 
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En nackdel med att endast testa fyra spel är att det sänker trovärdigheten i resultaten. Det är 

svårt att argumentera över hur generell en agent är om den inte testas på ett stort antal spel. 

Därmed kan detta arbete mera tolkas som en evaluering över vilken potential elman-nätverket 

har för generellt spelande och inte en komplett redogörelse över dess prestanda. Det går även 

att hävda att arbetet inte undersöker generellt prestanda alls utan endast elman-nätverkets 

prestanda i ett antal spel men arbetet har från början specificerat att den generella prestandan 

ska tolkas främst som ett stickprov för att se om det finns något värde i att testa på en större 

mängd spel. 

En av anledningarna till varför ANN inte använts mycket inom generellt spelande är att 

inlärningstiden är lång (Świechowski et al., 2015). Som beskrivet i implementationen och även 

ovan har inlärningstiden varit ett problem också i detta arbete. Medan den specifika 

inlärningstiden skiljer mellan de olika spelen så var det inget spel som hade en träningstid 

under två timmar. Det är dock viktigt att notera att lösningen i detta arbete inte är optimerad 

och det påverkar självklart tiden för inlärning. Om inlärningstiden räknas in i användbarheten 

så sänker detta värdet på lösningen. Generellt spelande började som en tävling och det finns 

ofta inte mycket tid att träna agenter. Detta eftersom tävlande inte får reda på spelen innan 

testen börjar (Świechowski et al., 2015). Det skulle därmed vara svårt att använda en agent 

som behöver flera timmar för att ens förstå spelet. Inlärningstiden är något som kan behöva 

lösas för att öka användbarheten hos ANN-agenterna. 

Det finns flera delar av detta arbete som skulle kunna finna användning inom andra områden, 

däribland representationen av en miljö och själva nätverken för att beräkna slutsatser eller 

handlingar. Bildhantering är ett stort område med flera applikationsområden, mycket 

forskning har redan gjort på det området så chansen att den information som återfinns i detta 

arbete inte redan passerats är dock mycket liten. Potentiella applikationsområden är till 

exempel kamerabilder eller film där objekt behöver identifieras.  

Som beskrivet i bakgrunden tror Genesereth, Love och Pell (2005) att lösningar inom generellt 

spelande kan användas inom både handel och militär. Till exempel skulle en 

militärapplikation vara självstyrda missiler eller ett helt automatiserat missilsystem som 

bestämmer när och var en missil borde avfyras. Detta är ett applikationsområde som kräver 

en mycket sofistikerad AI som kan tyda flera olika situationer för att välja det bästa 

handlingsförloppet. Alltså likt vad generellt spelande försöker göra, dock med mycket större 

konsekvenser. Det skapar dock många etiska frågor såsom om det är rätt att ge sådana sådan 

destruktiv förmåga till en AI, speciellt en som är oförutsägbar som ett ANN.  Andra frågor att 

ta ställning till vid ett sådant system är om dessa typer av beslut kan lämnas till en AI och om 

en AI ens skulle kunna tyda en så komplex situation. Även om generellt spelande i nuläget ser 

oskyldigt ut så är detta en potentiell framtid och det är något värt att reflektera över vid arbete 

inom området.  

Generellt spelande har målet att skapa mer avancerad, mänskligare och mer generell AI. Det 

finns därför flera etiska aspekter kring forskningsområdet även om dess fokus är på spel.  I 

grunden handlar det fortfarande om AI-forskning vilket har flera diskussionsfrågor. Bland 

dessa finns det de som är relevanta just nu och de som först kan bli relevanta om AI blir 

tillräckligt mänsklig. Etik kring beväpnad AI diskuterades kort i ovanstående stycke, det är ett 

av de områden där diskussion är mycket relevant just nu. Hur denna teknologi ska hanteras 

och användas finns det skilda åsikter om. Det går att hävda att självstyrande AI kan vara mer 

human eftersom de möjligen mer effektivt kan ta beslut än människor, samtidigt kan det 
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tyckas att risken med självstyrande AI är alldeles för hög. Om en självstyrande AI blir hackad 

eller kraschar vilka konsekvenser skulle det ha och vem skulle vara ansvarig, det är mycket 

som måste testas och dokumenteras innan denna typ av applikationsområde är säkert.  

I framtiden om AI fortsätter utvecklas till en mer mänsklig form så finns det ännu fler etiska 

aspekter att diskutera, främst hur AI ska hanteras och värderas. Om AI når en nivå där de är 

kapabla till enkelt tänkande så skapas en moral diskussion om vilka rättigheter en AI borde 

ha. Borde en avancerad AI ha liknande rättigheter som en människa eller ett djur och vad 

tolkar vid som levande, det är en diskussion som redan börjat men är svårt att sätta sig in i 

utan någon relevant AI.  

Ett problem med ANN och andra tekniker med målet att simulera eller skapa intelligens är 

risken för utveckling förbi vad skaparen från början ämnat. Detta kan kännas som långt ifrån 

den AI för närvarande är i bruk men tack vare oförutsägbarheten i vissa tekniker finns 

fortfarande risken. På kort sikt kan detta leda till intressanta diskussioner och framsteg inom 

forskning men det kan ha stora komplikationer i framtiden. Om en AI skulle överträffa 

mänsklig intelligens finns det många risker såsom om det skulle vara möjligt att kontrollera 

den. Det kan därmed vara viktigt med riktlinjer för hur AI ska designas för att undvika sådana 

situationer. Nuvarande forskningsläge är dock flera år ifrån dessa scenarion men även detta 

är en viktig reflektion vid arbete med AI. 

Något som kan kritiseras i arbetet är valet att endast jämföra resultat med tre tidigare studier. 

Det finns ett antal andra arbetet som använt ALE för att spela Atari 2600 och erhållit 

varierande resultat. Motivationen bakom att använda endast tre studier är främst att undvika 

överflödig information. De studier som valts har tolkats som de största arbetena inom området 

och därmed som de mest relevanta att jämföra nya lösningar med. Två av studierna använde 

också ANN i någon form vilket gör dem relevanta som inspiration. Att endast använda tre 

studier har dock risken att ge en falsk uppfattning av agenternas prestanda. Om agenterna 

visat sig överträffa alla tre studier skulle detta kunna tolkas som att agenterna är de bästa som 

skapats. Det är därmed viktigt att notera att mer forskning finns och detta endast är ett urval 

ur en större mängd arbeten. Det är även möjligt att ett mer varierat resultat skulle synas om 

fler arbeten jämfördes, detta är något att tänka på om arbetet med studien skulle fortsätta. 

6.3 Framtida arbete 

Flera spel tvingades tas bort i denna studie på grund av tidsbrist, det skulle vara enkelt att 

fortsätta med detta arbete genom att testa agenterna på ett större antal spel för att därmed 

förbättra diskussionen kring elman-nätverkets generella prestanda. Det är möjligt att 

strukturen fungerar bra men att de spel som testats i arbetet inte passar till elman-strukturen, 

en mer genomgående studie skulle kunna ge bättre resultat för elman-nätverket. 

Det skulle också vara enkelt att testa andra representationer av miljön eller andra 

nedskalningsmetoder. ALE har stöd för färg, gråskala och Atari-spelen kan visas i tre olika 

färglägen, detta skapar ett stort antal representationer att testa. Utöver detta kan 

representationen bearbetas på massvis med sätt genom olika nedskalningsmetoder med olika 

mängd precision. Som tidigare beskrivet skulle ett helt arbete kunna ägnas åt att hitta den 

bästa representationen av miljön. Möjligen skulle det leda till nya framsteg inom andra 

områden för bildbehandling också. 
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Något som diskuterats i arbetet är användning av en mer sofistikerad fitnessutvärdering, detta 

skulle möjligtvis lösa problemen med inlärning i spel såsom Montezuma's Revenge (Utopia 

Software, 1984) eller Pitfall! (Activision, 1982). På kort sikt skulle arbetet kunna använda en 

metod som belönar utforskning baserat på hur länge en agent överlever eller hur mycket 

förflyttning som sker, denna typ är dock oerhört restriktiv eftersom alla spel har olika regler. 

En bättre lösning vore att implementera en mer generell algoritm som skulle kunna antingen 

känna igen spelets regler och därefter evaluera prestanda på ett effektivt sätt eller använda en 

kombination av flera evalueringsmetoder för att fungera i flera spel. Hausknecht et al. (2014) 

föreslår utforskningsalgoritmer som används fram tills att poäng erhålls från spelet, därmed 

kan agenterna möjligen fortfarande använda vanlig poäng som fitness i det flesta spelen 

medan en mer avancerad metod används i de spel som kräver det. 

Ett annat sätt att fortsätta arbetet skulle vara att arbeta mot mindre statiska variabler. I detta 

arbete är flera variabler såsom frame skip och inlärningstid konstanta. Om en AI kunde skapas 

som först gjorde tester för att hitta de bästa värdena för olika variabler skulle möjligen bättre 

resultat kunna erhållas. Miikkulainen et al. (2015) föreslog forskning inom detta för att erhålla 

bättre resultat, för artificiella neurala nätverk specifikt föreslogs att en extra outputnod skulle 

kunna användas som bestämmer hur många uppdatering som ska hoppas över tills nästa 

beräkning. Detta har möjligheten att dynamiskt ändra antalet uppdateringar som hoppas över 

baserat på speltillståndet, en mycket intressant idé att undersöka. 

Ett annat sätt att fortsätta arbete skulle vara att byta nätverksstruktur till en mer avancerad 

typ av rekurrent nätverk. Det skulle kunna undersökas om ett längre minne, som sparar flera 

uppdateringars information, klarar att spela de avancerade spelen eller om det ger någon 

förbättrad prestanda överlag. Detta är kanske den mesta naturliga utvecklingen av detta 

arbete eftersom korttidsminnet visat sig otillräckligt. Det viktigaste att komma ihåg är dock 

att inte låta nätverkets viktantal explodera, om en struktur med mer minne används finns 

risken att fler kopplinsvikter introduceras. För att undvika detta kan antalet neuroner i varje 

lager, om lager används, behöva sänkas. Ett annat sätt skulle vara att ändra hur miljön 

representeras i grunden.  

Nästa evolution för generellt spelande, likt vad Bellemare et al. (2013) tänkt är att fortsätta 

med nästa generations spelkonsoler såsom Nintendo Entertainment System (NES). Ett 

värdigt mål inom generellt spelande är att steg för steg erövra en generations konsolspel. Varje 

generation har sina egna teknologiska framsteg som en generell agent måste lära sig förstå. 

Bland dessa koncept finns 3D men även nya genres. Om en agent kan lära sig navigera i en 3D 

miljö finns det många möjligheter för användning inom andra områden. Mycket finns dock 

kvar att lösa på Atari-plattformen innan detta blir relevant. 

Som beskrivet i diskussionskapitlet finns det potential att använda lösningar från generellt 

spelande inom andra områden. En framtida utveckling av arbetet skulle kunna lämna 

spelfokuset helt och hållet för att skapa system såsom det beskrivet i diskussionen med 

militärsystem. Mycket arbete skulle dock behövas för att agenterna i detta arbete skulle vara 

lämpliga för andra användningsområden men det kan ses som ett av slutmålen för 

forskningsområdet. 
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