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Sammanfattning 

 
Detta arbete undersöker två tekniker för att evaluera spelplanen i minimaxalgoritmen. 

Den tekniken som fokuseras mest på i arbetet är ett artificiellt neuralt nätverk som 

evolveras med hjälp av samevolution. Tekniken är utformad för att inte behöva någon 

tidigare mänsklig expertis. Den andra tekniken använder heuristiker och mänsklig 

expertis för att få fram evalueringsfunktionen. Spelet som används för att testa teknikerna 

är Kinaschack. 

Resultaten antyder att tekniken i fokus inte fungerar till spelet Kinaschack. En 

undersökning där tekniken modifierades så att samevolution byttes ut gav ett bättre 

resultat. Detta behöver inte betyda att problemet är samevolution Men det tyder på att 

det är en faktor.  

Tekniken som arbetet fokuserar på är baserad på ett tidigare arbete där spelet Dam 

användes. Eftersom tekniken har visats fungera tidigare skulle det vara intressant att 

testa den med fler spel. I slutet av arbetet diskuteras en variant av tekniken för spelet 

Schack. 

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

algoritmer, Minimax, Brädspel 
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1 Introduktion 

 
Lika länge som det funnits datorer har det varit intressant att designa algoritmer och 

program som spelar diverse brädspel. Bland annat Schack har fått mycket uppmärksamhet 

inom detta område och 1997 vann datorn Deep Blue världsmästerskapen i Schack mot Garry 

Kasparov (Chellapilla & Fogel, 1999, 2001).  Till andra spel som Dam och Othello har det 

också skapats program som lyckats utmana de bästa mänskliga spelarna i världen. Dessa 

algoritmer baseras i de flesta fall på mänsklig expertis om vad som är ett bra drag att göra i 

en specifik situation. Olika kriterier har getts olika vikter beroende på hur viktiga de är enligt 

den mänskliga expertis som ges till programmet. 

Att med mänsklig expertis skriva funktioner som evaluerar ett drag i ett brädspel är ofta inte 

trivialt. I några fall då ett program har spelat mot en människa har programmet finjusterats 

specifikt för att lättare besegra sin motståndares strategier (Chellapilla & Fogel, 1999, 2001). 

Även om denna metod har fungerat bra i många fall visar detta att metoden har en brist. 

Istället för att lita på mänsklig expertis har exempelvis Moriarty och Miikkulainen (1995) 

utvecklat en metod för att evolvera ett neuralt nätverk för att evaluera speltillståndet i 

Othello. Resultatet blev att nätverket på en vecka lyckades lära sig en strategi som har tagit 

experter flera år att komma på och förfina. Moriarty och Miikkulainen drar därför slutsatsen 

att neurala nätverk har potential att användas mer inom artificiell intelligens i framtiden. 

I detta arbete kommer två AI tekniker som spelar Kinaschack implementeras och jämföras. 

Båda teknikerna använder i grunden minimaxalgoritmen. Den första tekniken förlitar sig på 

mänsklig expertis som är förprogrammerad för att evaluera spelplanen. Den andra tekniken 

använder sig av ett neuralt nätverk som har tagits fram genom principerna bakom evolution. 
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2 Bakgrund 

Chellapilla och Fogel (1999, 2001) menar att en grundläggande metod för att skapa en 

artificiell intelligens (AI) är att använda mänsklig kunskap för att sätta upp regler och 

beteenden. En lämplig metod för att implementera detta till brädspel är att använda sig av 

minimaxalgoritmen. Minimax går ut på att titta på alla möjliga tillstånd spelplanen kan ha 

ett antal drag framåt i tiden och evaluerar dessa utefter den heuristik som är skapade för det 

specifika spelet. Algoritmen går sedan igenom dragen och hittar det bästa draget för den 

aktuella spelaren enligt resultatet på evalueringen. 

Till spel som exempelvis Schack, Othello och Dam har det länge funnits ett intresse av att 

skapa den mest effektiva AI’n och vissa har lyckats slå de bästa mänskliga spelarna i världen. 

Metoder som har använts för att skapa detta är i grunden baserade på minimax för att kunna 

se flera drag framåt i tiden (Schwab, 2008). I några fall har programmet även tillgång till 

databaser som innehåller alla möjliga drag som går att göra i början och i slutet av spelet. 

Dessa databaser kan innehålla upp till flera miljarder tillstånd (Schwab, 2008). De har även 

väl utarbetade evalueringsmetoder och förprogrammerade specialfall. Om programmet ska 

möta en specifik motståndare med en unik strategi kan det även hända att programmet 

finjusteras för att ha en bättre chans att vinna (Chellapilla & Fogel, 1999). 

Detta arbete har undersökt två olika tekniker för att implementera AI i spelet Kinaschack. 

Teknikerna bygger i grunden på algoritmen minimax (se 2.2) där det som skiljer är 

evalueringsfunktionen (se 2.2.2). I den första tekniken används en handskriven 

evalueringsfunktion som är framtagen med hjälp av spelstrategier och mänsklig expertis. 

Den andra tekniken tar fram en evalueringsfunktion genom att evolvera ett artificiellt 

neuralt nätverk med hjälp av samevolution. Denna teknik kräver inte någon tidigare 

kunskap om vad som är en bra strategi i spelet utan handlar om maskininlärning. 

Detta kapitel börjar med att beskriva spelet Kinaschack (se 2.1) för att sedan gå vidare till 

den centrala algoritmen i arbetet, minimax (se 2.2). Efter det beskrivs grunderna för 

artificiella neurala nätverk (se 2.3). Efter neurala nätverk kommer evolutionära algoritmer 

beskrivas (se 2.4) vilket följs av neuroevolution (se 2.4.5). Neuroevolution kombinerar 

artificiella neurala nätverk med evolutionära algoritmer. 

2.1 Kinaschack 

Kinaschack är en modifikation av spelet Halma från slutet av 1800-talet. Kinaschack 

utvecklades några år senare i Tyskland under namnet ”Stern-Halma” (stern är tyska för 

stjärna). När spelet senare kom till USA på 1920-talet döptes det till ”Chinese checkers”. Det 

finns alltså inget ursprung till kina eller Xiangqi (kinesiskt schack). 
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Figur 1 Bilden visar spelplanen och exempel på hur spelaren kan flytta sina 
pjäser (Räisänen, 2009). 

Kinaschack är ett brädspel som spelas på en stjärnformad spelplan fylld med hål där varje 

spelare börjar med sina tio pjäser i en av stjärnans spetsar, detta illustreras i Figur 1. För att 

vinna måste spelaren ta alla sina pjäser till spelplanens motsatta stjärnspets. Detta görs 

genom att flytta en pjäs till ett närliggande hål eller hoppa över en annan pjäs, sin egen eller 

en motståndares. Ett hopp kan göras om det finns ett tomt hål på andra sidan av pjäsen som 

hoppas över. Om spelaren väljer att göra ett hopp och det finns fler hopp möjliga från 

pjäsens nya position får spelaren välja att hoppa fler gånger. Det finns ingen gräns på hur 

många hopp som får göras och det finns inte heller några krav på att ett hopp måste utföras 

om möjligheten finns. Spelaren måste välja mellan att utföra en vanlig förflyttning eller ett 

antal hopp, dessa går inte kombinera i ett drag. 

2.2 Minimax 

Minimaxalgoritmen går ut på att testa alla möjliga tillstånd spelplanen kan hamna i ett antal 

drag framåt. Från varje speltillstånd skapas ett nytt tillstånd för varje drag den aktuella 

spelaren kan utföra. De nya speltillstånden utgör barn till det ursprungliga tillståndet. Detta 

bildar en trädstruktur med spelplanens aktuella tillstånd som rot, ett sökträd illustreras i 

Figur 2. Ett problem som snabbt upptäcks är att många spel får en extremt stor sökrymd 

efter bara några drag. Detta går delvis lösa med exempelvis ”Alpha-Beta search” (α-β 

sökning) som används för att ta bort drag som garanterat inte kommer ge ett bättre resultat 

än ett annat drag och på så sätt minska sökrymden avsevärt (se 2.2.1). 

När sökträdet har skapats evalueras speltillstånden i lövnoderna (noderna längst ner i Figur 

2). Evalueringen tittar på spelplanens tillstånd och värdesätter den med hjälp av vissa 

kriterier (se 2.2.2). Namnet minimax kommer från att den aktuella spelaren vill maximera 
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värdet på evalueringen, den andra spelaren vill minimera den aktuella spelarens maximum. 

Sökningen börjar i en av sökträdets lövnoder och jobbar sig uppåt, detta illustreras i Figur 2. 

Beroende på vilken spelares drag den aktuella noden innehåller ska värdet på draget 

antingen maximeras eller minimeras. Algoritmen förutsätter att båda spelarna spelar perfekt 

för att hitta den bästa draget. 

 

Figur 2 Exempel på ett minimax sökträd (Nogueira, 2006). 

2.2.1 Alpha-Beta sökning 

I många brädspel, inklusive Kinaschack, växer sökrymden snabbt vilket resulterar i att det 

tar lång till att söka flera drag framåt. Att optimera sökningen är därför viktigt för att få en 

bättre AI teknik. Men en α-β sökning skärs de grenar som garanterat inte kommer att 

användas i slutändan bort för att optimera. När minimaxalgoritmen används är α-β standard 

för att effektivisera sökningen enligt Schwab (2008).  

α-β funkar så att två variabler, alfa och beta, sparas undan under sökningen. Alfa är det bästa 

alternativet för den maximerande spelaren från roten till den aktuella noden och beta 

motsvarar samma sak för den minimerande spelaren. Om den maximerande spelaren har ett 

alfa-värde som är större eller lika stort som beta-värdet avbryts sökningen på den aktuella 

grenen för så vet algoritmen att den inte kommer att hitta ett värde som kommer användas 

där. Samma sak gäller den minimerande spelaren fast tvärtom med alfa och beta värdena 

(Knuth & Moore, 1975). 

En optimering med α-β garanterar att resultatet blir samma som en standard minimax 

implementation. Detta är en stor fördel eftersom inga kompromisser behöver göras mellan 

prestanda och precision. För att få ut så mycket prestanda som möjligt från α-β bör noder 

som representerar de bästa dragen sökas igenom först. Detta gör att när sämre drag hittas 

senare kan dessa plockas bort direkt vilket resulterar i att färre noder behöver sökas igenom. 

Detta är såklart svårt eftersom algoritmen i grunden går ut på att hitta det bästa draget så för 

att optimera α-β är det möjligt att implementera en heuristik som hanterar sökordningen. I 
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Schack skulle denna heuristik exempelvis kunna gå ut på att söka igenom drag som slår ut 

andra pjäser först, om detta generellt anses vara ett bättre drag än en vanlig förflyttning.  

2.2.2 Evalueringsfunktion 

När algoritmen har sökt givet antal drag fram i tiden behöver tillstånden evalueras. 

Evalueringsfunktionen gör en bedömning på spelplanens tillstånd och returnerar en siffra 

som beskriver hur bra draget är för den aktuella spelaren. Evalueringsfunktionen är sällan 

trivial utan bygger på väl utarbetade strategier för spelet som ska evalueras (Chellapilla & 

Fogel, 1999, 2001). I ett spel som Kinaschack där målet är att ta sig så snabbt som möjligt till 

andra sidan bör långa hopp som tar pjäser närmare målet ge ett högre värde. Det är också 

viktigt att stoppa motståndaren från att göra långa hopp. Här går det hitta många olika 

strategier och det är utmanande att hitta en bra evalueringsfunktion (Foucaud, Terral, 

Parant & Radanielina, 2008). 

2.3 Artificiellt neuralt nätverk 

Artificiella neurala nätverk baseras på många enkla uträkningar som sker med hjälp av ett 

antal neuroner (se 2.3.1) som är sammankopplade i ett nätverk. De är baserade på det 

nervsystem som finns i hjärnan (Schwab, 2008). Individuellt utför varje neuron en enkel 

operation som är baserad på en vikt. Det som ger nätverket sina egenskaper är vikterna, 

dessa bestäms ofta via en form av inlärning. Nätverket är uppbyggt av ett antal lager, ett 

lager för indata och ett för utdata. Mellan dessa finns ett antal gömda lager, varje lager kan 

vara uppbyggd av olika antal neuroner. I Figur 3 illustreras sammankopplingen av neuroner 

i ett neuralt nätverk. Detta nätverk skulle exempelvis kunna vara viktat för att skapa en 

logisk grind där indatan representerar sant eller falskt med en etta respektive nolla och 

samma sak med utdatan. 

 

Figur 3 Neuronerna i ett neuralt nätverk. 
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2.3.1 Neuroner 

Ett nätverk är uppbyggt av ett antal lager. Vanligast är att det finns tre olika sorters lager. 

Dessa är ett indata-lager, ett antal gömda lager och ett utdata-lager. Gömda lager är inte 

nödvändigt men vissa typer av beräkningar kommer inte att fungera utan dem (Schwab, 

2008). Neuronerna är kopplade till varandra, dessa kopplingar kan se olika ut och beroende 

på nätverkets syfte kan olika sorters kopplingar behövas. 

Uträkningen av utdata från neuroner beräknas genom att köra indatan genom en 

hyperbolisk funktion, tangens hyperbolicus (tanh). Indatan till en nod som inte tillhör 

indata-lagret räknas ut genom att summera utdatan från alla noder som är kopplade till 

noden. Kopplingens vikt multipliceras också med utdatan innan summeringen. 

2.3.2 Arkitektur 

Det finns olika sätt att koppla ihop neuronerna i ett artificiellt neuralt nätverk. En vanlig 

struktur, och den som har använts i detta arbete, är ett ”Feedforward neural network”. 

Denna typ av nätverk illustreras i Figur 3. I ett sådant nätverk rör sig informationen endast i 

en riktning till skillnad från andra strukturer där cykler kan användas för att ge nätverket ett 

sorts minne (Schwab, 2008). Nätverket har ett lager med neuroner för indata, ett antal lager 

gömda neuroner och ett lager med neuroner för utdata. 

2.4 Evolutionär algoritm 

Evolutionära algoritmer är baserade på biologisk evolution med naturligt urval. En 

population med ett antal individer skapas där individerna innehåller informationen som ska 

evolveras. Varje individ har ett fitnessvärde som beskriver hur bra de fungerar (Schwab, 

2008). Exempel på ett lämpligt fitnessvärde för en individ som ska hitta snabbaste vägen 

genom en labyrint bör vara baserat på längden den tar för att ta sig igenom labyrinten. 

Inför varje ny generation för en population väljer algoritmen baserat på fitness (se 2.4.1) ut 

ett antal individer som får föra sina gener vidare. Detta sker genom att kombinera två 

individer för att skapa dess avkomma. Hur kombinationen sker varierar och kan bero på hur 

den valda informationen i individen sparas. Det finns dessutom alltid en chans att individer 

muteras, en mutation är en slumpmässig förändring i individen. 

Evolutionära algoritmer kan exempelvis användas till handelsresandeproblemet. Detta går 

ut på att en handelsman ska resa mellan ett antal städer och hitta den snabbaste vägen 

mellan dem. Alla städer är ihopkopplade och ett värde som beskriver tiden det tar att färdas 

mellan två valda städer är specificerat. För att hitta den snabbaste vägen behöver alla möjliga 

kombinationer testas vilket snabbt resulterar i en väldigt stor sökrymd. Att använda en 

evolutionär algoritm till detta problem skulle inte garantera en optimal lösning. Istället 

skulle den evolutionära algoritmen användas för att hitta en lösning som är bra nog på 

kortare tid än att testa alla möjliga kombinationer. Därför är evolutionära algoritmer en bra 

metod för att hitta en snabb väg. 

Evolutionsprocessen illustreras i Figur 4. Först initieras individerna i första generationen 

med slumpade världen. Sedan beräknas fitness på dessa individer (se 2.4.1) för att hitta de 

som ska föra sina gener vidare. När fitness är beräknad ska de individer som ska föra sina 

gener vidare tas fram baserat på fitness (se 2.4.2). De utvalda individerna ska nu agera 

föräldrar och korsas för att skapa barnindivider som har en mix av egenskaperna hos båda 
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föräldrar (se 2.4.3). Barnindividerna kommer bilda den nya generationen och den gamla 

generationen försvinner. Processen börjar sedan om med att beräkna fitness på den nya 

generationen. 

 

Figur 4 Evolutionsprocessen, cykeln representerar varje generation. 

2.4.1 Fitness 

Varje individ har ett fitnessvärde som bestämmer hur bra en individ är på att lösa det valda 

problemet. Fitnessvärdet bestämmer också hur sannolikt det är för individen att föra sina 

gener vidare till nästa generation. Hur fitnessvärdet räknas ut beror på problemet 

algoritmen ska lösa (Schwab, 2008). På grund av att informationen som individen håller 

varierar finns det inget generellt sätt att hantera detta. Som sagt kan fitness vara baserat på 

hur effektiv en väg är genom en labyrint. Det kan också räknas ut genom att individerna i en 

population tävlar mot varandra och får högre fitness om de vinner ofta. Detta beror som sagt 

på vad det är för typ av information och hur den lagras. 

2.4.2 Selektion 

Biologisk evolution med naturligt urval fungerar så att den individ som är bäst anpassad för 

miljön överlever längre och har på så sätt större chans att föra sina gener vidare. Detta är 

något som imiteras med evolutionära algoritmer. Det finns även här olika sätt att välja ut 

vilka individer som ska få föra sina gener vidare. När individer väljs ut bör detta baseras på 

fitness för att se till att de mer lämpade individerna blir de som för sina gener vidare 

(Schwab, 2008). 

En metod för att garantera att det bästa fitnessvärde i nästa generation inte blir sämre än det 

i förra generationen är att implementera elitism. Detta gör att individen eller individerna 

med bäst fitnessvärde sparas i varje generation och flyttas över utan att ändras till nästa 
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generation (Schwab, 2008). En nackdel med elitism är att progressionen kan fastna för att 

populationen specialiserar sig på en viss metod.  

2.4.3 Överkorsning 

När individer som får föra sina gener vidare valts ut är det dags för dem att kombineras. 

Även här finns det olika metoder att göra detta (Mitchell, 1996). Beroende på om 

informationen som individerna innehåller endast är godtyckliga nummer eller om de 

representerar ett antal id nummer som ligger i en viss ordning så kan det spela stor roll 

vilken metod som används.  

Förälder 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Förälder 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Barn 9 2 3 4 8 7 6 5 1 

Tabell 1 Illustration av överkorsning i handelsresandeproblemet. 

Om man använder handelsresandeproblemet som exempel kan varje individ bestå av en 

sekvens av städer. Ordningen representerar vilken ordning städerna ska besökas. I detta fall 

kan överkorsningen lösas genom att slumpa fram ett intervall från första föräldern och 

kopiera över dem till barnindividen oförändrat. Sedan hämtas resten av städerna från den 

andra föräldern och kopierar över den i samma ordning på resterande tomma platser i 

barnindividen. Denna överkorsning illustreras i Tabell 1. 

2.4.4 Mutation 

Det finns en liten chans att varje individ i en population muteras. En mutation är en 

slumpmässig ändring i en individs gener. Det kan exempelvis vara en bit som ändras från 0 

till 1 eller tvärtom. I exempelvis handelsresandeproblemet kan det vara två slumpade städer 

som byter plats på varandra. Mutation används för att bevara den genetiska mångfalden 

(Buckland, 2008). 

2.4.5 Neuroevolution 

Neurala nätverk kan kombineras med evolutionära algoritmer för att träna nätverket. Det 

finns olika sätt att implementera neuroevolution, den teknik som använts i detta arbete 

använder en färdig struktur på nätverket och modifierar endast vikterna på neuronerna. 

Andra tekniker kan exempelvis användas för att evolvera fram strukturen på nätverket 

(Floreano, Dürr & Mattiussi, 2008). Neuroevolution är en form av maskininlärning. 

2.4.6 Samevolution 

Den form av evolution som har använts i detta arbete är samevolution. Samevolution går 

enligt Pollack och Blair (1998) ut på att individerna i populationen utvärderas mot varandra 

istället för en utomstående faktor. Detta gör att en individ inte nödvändigtvis har samma 

fitness alla generationer eftersom individerna ändras. Eftersom fitness för en individ inte är 

konstant gör det också att tekniken inte blir lika förutsägbar. I en traditionell evolutionär 

algoritm bestäms fitnessvärdet på individer oberoende av varandra. I exempelvis 

handelsresandeproblemet beror fitnessvärdet på det totala avståndet mellan alla noder. 

Detta räknas ut för varje individ oberoende på de andra individerna. Nätverken i detta arbete 

och arbetet av Chellapilla och Fogel (1999, 2001) evolveras med hjälp av samevolution.  
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I detta arbete har fitnessvärdet räknas ut genom att nätverken i populationen spelar ett antal 

matcher mot varandra, vinst och förlust ökar respektive minskar nätverkets fitnessvärde. En 

alternativ metod som inte är baserad på samevolution är att låta nätverken utvärderas 

genom att spela mot tekniken med den handskrivna evalueringsfunktionen. Anledningen till 

att samevolution används är för att fokus i arbetet ligger på inlärning utan mänsklig expertis 

vilket är baserat på arbetet av Chellapilla och Fogel (1999, 2001). Ett problem som kan 

uppstå med samevolution är att nätverken bara blir bra på att spela mot varandra för att 

sedan ha uppenbara brister när de används i sin tänkta miljö, som i detta fall är att spela mot 

andra människor (Wiegand, 2003). 

2.5 Relaterad/tidigare Forskning 

Det neurala nätverket i detta arbete är inspirerat av det neurala nätverket Chellapilla och 

Fogel (1999, 2001) utvecklade. Nätverket evolverades fram genom att spela mot sig själv i 

spelet Dam. Det har även gjorts arbete med neurala nätverk som spelar Othello av Moriarty 

och Miikkulainen (1995) som evolveras mot en AI som spelar helt slumpmässigt. Ett av 

resultaten från det arbetet var att nätverket vann 70 % av matcherna mot minimax AI’n. 

När det kommer till Kinaschack har det inte gjorts lika mycket arbete som till exempelvis 

Schack och Dam. Fyra studenter från Frankrike utvecklade och utvärderade 2008 ett flertal 

olika söktekniker och heuristikmetoder för att spela Kinaschack i sitt 

magisterexamensarbete (Foucaud, Terral, Parant & Radanielina, 2008). I deras arbete 

undersöktes bland annat arbetet av Ulfhake (2000) vilket blev grunden till deras mest 

avancerade heuristikmetod. Arbetet resulterade i en javaapplikation där det finns ett flertal 

olika sökalgoritmer och evalueringsmetoder att spela mot, det går även låta AI’n spela mot 

sig själv. 

2.5.1 Chellapilla och Fogel 

En metod för att evolvera ett neuralt nätverk för att spela Dam utvecklades av Chellapilla och 

Fogel (1999, 2001). Grunden till det arbetet var att ingen mänsklig kunskap skulle användas 

för att programmera regler och beteenden för AI’n utan dessa regler skulle uppkomma av sig 

själv med hjälp av evolution. Metoden bygger på minimax och evalueringen görs av det 

neurala nätverket. För att evolvera detta nätverk skapades ett antal slumpade nätverk som 

bildade en population. Denna population fick sedan spela ett antal spel mot slumpade 

motståndare och beroende på om de vann eller förlorade ändrades deras fitnessvärde. Efter 

att matcherna spelats fick de nätverk som presterat bäst föra sina gener vidare och detta 

pågick i ett antal generationer. 

Nätverket fungerade som speltillståndets evalueringsfunktion i minimaxalgoritmen. Input 

lagret bestod av 32 noder som representerade alla rutor på spelplanen där en pjäs kan 

befinna sig. Värdet på varje element som stoppades in i input lagret var ett av följande 

värden {-K, -1, 0, +1, +K} där K representerar en pjäs som har blivit en kung i spelet Dam. 

Det är enligt Chellapilla och Fogel (1999, 2001) vanligt att detta värde sätts till 1.5. Eftersom 

detta arbete bygger på att mänsklig expertis inte ska vara grunden till AI-tekniken 

evolverades detta värde istället. Elementet har värdet ett om en vanlig pjäs är placerad i 

rutan och värdet noll om rutan är tom. Tecknet indikerar om pjäsen tillhör den aktuella 

spelaren (positiv) eller motståndaren (negativ).  
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Nätverket var av typen Feedforward (se 2.3.2) och hade tre gömda lager. Det första gömda 

lagret bestod av 91 noder som representerade alla subkvadrater från 3x3 till hela spelplanen 

(8x8). Skalärprodukten av pjäserna i dessa rutor skickades vidare från inputlagret. Utdatan 

från första gömda lagret skickas vidare till det andra gömda lagret på 40 neuroner och från 

det vidare till sista gömda lagret på 10 neuroner (Chellapilla & Fogel, 1999, 2001). Utdatan 

från hela nätverket är en skalär inom intervallet [-1, 1] som representerar värdet på 

spelplanen från den aktuella spelarens perspektiv. Ett värde närmare ett (1) är bra för den 

aktuella spelaren. 

Det bästa nätverket fick sedan spela mot mänskliga spelare online på en spelsida med ett 

rankingsystem. De mänskliga spelarna fick inte veta att de spelade mot en dator och väldigt 

få visade att de var misstänkta.  Nätverket spelade mot 165 spelare och nådde en ranking 

som var bättre än 99.61% av användarna på sidan (Chellapilla & Fogel, 1999, 2001). 

Resultatet visar att principerna bakom evolution och neurala nätverk kan vara användbara 

för att lösa problem som inte tidigare lösts med mänsklig expertis. 

2.5.2 Moriarty och Miikkulainen 

Till spelet Othello har Moriarty och Miikkulainen (1995) evolverat ett neuralt nätverk som 

från början fick spela mot en AI som spelar helt slumpmässigt och sedan mot en AI baserad 

på α-β sökning (se 2.2.1). Detta skiljer sig från Chellapilla och Fogel (1999, 2001) som 

baserade sitt arbete på samevolution. Efter 2000 generationer vinner det evolverade 

nätverket 70% av matcherna mot minimax AI’n. Moriarty och Miikkulainen’s analys av 

spelandet visar att nätverkets strategier ändrades drastiskt medan det evolverades.  

Till skillnad från tekniken Chellapilla och Fogen (1999, 2001) utvecklat så använder inte 

tekniken Moriarty och Miikkulainen (1995) utvecklat minimax för att se framåt i tiden. På 

grund av det kommer inte detta arbete undersöka Moriarty och Miikkulainens teknik 

närmare. Minimax är en central del i detta arbete och det är evalueringsfunktionen som 

utvärderas. 

2.5.3 Foucaud, Terral, Parant och Radanielina 

Foucaud, Terral, Parant och Radanielina (2008) har gjort en utvärdering av ett flertal olika 

söktekniker och heuristikmetoder för spelet Kinaschack. Till arbetet skapades en 

javaapplikation som har alla tekniker implementerade. Källkod för applikationen finns 

tillgänglig via (GNU) General Public License.  

Heuristikerna i deras arbete är grundade på arbetet av Ulfhake (2000). Ulfhakes arbete har 

även använts av bland annat Samadi, Schaeffer, Asr, Samar och Azimifar (2008) och 

Samadi, Schaeffer (2009) där Ulfhakes heuristik för att hantera eftersläpande pjäser 

användes. 

Arbetet av Foucaud m.fl. (2008) tittade på ett flertal Kinaschack program med AI, många 

med öppen källkod. Dessa tekniker utvärderades mot varandra för att hitta den bästa. De 

kom fram till att heuristiken av Ulfhake (2000) var den mest avancerade och denna 

användes sedan i arbetet. 

Många sökalgoritmer undersöktes också, bland annat minimax med alfa-beta sökning. 

Slutsatsen här var att den bästa sökmetoden var en variant av alpha-beta med dubbelt 

sökdjup i början och slutet av spelet. Anledningen till detta är att i början och slutet finns det 

inte lika många drag att göra så sökrymden blir inte lika stor. Detta går att utnyttja för att få 
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ett bättre spel i början och slutet av spelet vilket är väldigt viktigt, enligt Foucaud m.fl. 

(2008). Den bästa heuristikmetoden i deras utvärdering kallades för ”Left-Behing + Middle” 

vilket är en kombination av flera strategier. Dessa strategier är baserade på arbetet av 

Ulfhake (2000). 

Slutsatsen med arbetet av Foucaud m.fl. var att eftersom Kinaschack är ett mindre välkänt 

spel finns det inte lika mycket forskning på ämnet som exempelvis Schack. Trots detta 

lyckades de implementera ett flertal olika algoritmer och jämföra dessa. Ett problem med 

heuristiska evalueringsfunktioner är att eftersom de inte är triviala är det nästan omöjligt att 

påpeka att det är den mest optimala.  
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3 Problemformulering  

Syftet med detta arbete var att implementera och utvärdera två tekniker för artificiell 

intelligens som spelar Kinaschack (se 2.1).  Båda teknikerna var i grunden baserade på 

minimax för att se framåt i tiden och bestämma vilket drag som ska utföras baserat på en 

evalueringsfunktion. Det som skiljer teknikerna åt är evalueringsfunktionen. Den ena 

tekniken förlitar sig på en handskriven evalueringsfunktion som är skapad med hjälp av 

mänsklig expertis. Den andra tekniken förlitar sig istället på ett neuralt nätverk som har 

evolverats fram. Tekniken som är baserad på ett neuralt nätverk har från början bara 

kunskap om hur pjäser kan flytta och vet inte vad målet med spelet är. Detta är något som 

hanteras av evolutionsprocessen. Det handlar alltså om att jämföra inlärning med ett 

handskrivet beteende. 

Den första tekniken är utvecklad av Foucaud, Terral, Parant och Radanielina (2008). Deras 

arbete testar många olika sätt att implementera AI i Kinaschack (se 2.5.3). Alla tekniker de 

använder innehåller en sökalgoritm och en heuristikmetod. Heuristikmetoderna är baserade 

på mänsklig expertis. I detta arbete kommer endast minimax användas för sökalgoritm men 

flera av heuristikmetoderna som Founcaud m.fl. (2008) jobbade med kommer undersökas 

och jämföras med den självlärda tekniken. 

Den andra tekniken är ett neuralt nätverk baserat på nätverket som Chellapilla och Fogel 

(1999, 2001) utvecklat (se 2.5.1). I deras arbete användas nätverket för att evaluera 

spelplanen i Dam, men i detta arbete kommer det anpassas för att spela Kinaschack. 

Tekniken går ut på att evolvera fram ett neuralt nätverk för att evaluera speltillståndet. Till 

en början kommer ett antal nätverk med slumpade vikter skapas, dessa spelar sedan mot 

varandra ett antal matcher. Resultatet i matcherna ger nätverken varsitt fitnessvärde som 

används för att bestämma vilka nätverk som får föra sina gener vidare. Nätverket kommer 

från början inte ha någon form av förprogrammerad kunskap om spelet utan förlitar sig helt 

på evolutionsprocessen. 

Enligt Lubberts och Miikkulainen (2001) är det vanligt att ha en annan spelare eller AI att 

mäta sig mot för att bestämma fitness. I detta arbete kommer istället nätverk få spela mot 

varandra i en så kallad samevolution (se 2.4.6). Detta betyder att tekniken med handskriven 

evalueringsfunktion inte kommer att påverka evolutionen av tekniken som förlitar sig på det 

neurala nätverket. Om en teknik som förlitar sig på mänsklig expertis inte är nödvändig för 

nätverket att nå önskat resultat betyder det förmodligen att andra problem som inte är lösta 

kan lösas med hjälp av evolution och artificiella neurala nätverk, enligt Moriarty och 

Miikkulainen (1995). Moriarty och Miikkulainen menar också att nätverket de utvecklade för 

att spela Othello lyckades komma på strategier som det tagit expertspelare flera år att 

komma fram till. Detta visar att resultatet i detta arbete kan styrka användbarheten av 

neurala nätverk i AI sammanhang. 

3.1 Metodbeskrivning 

I detta arbete har de två valda teknikerna utvärderats mot varandra för att undersöka om ett 

självlärt neuralt nätverk är lämpligt för evaluering jämfört med en handskriven 

evalueringsfunktion i en minimaxalgoritm. För att utvärdera de olika teknikerna finns ett 

antal parametrar som kan modifieras för att ge olika resultat. 
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En miljö för nätverken att kunna spela Kinaschack har utvecklas. När denna miljö var 

implementerad har det neurala nätverket och den genetiska algoritmen som Chellapilla och 

Fogel (1999, 2001) utvecklat implementerats (se 2.5.1). Nätverkets struktur har också behövt 

anpassas för att passa till spelplanen för Kinaschack. 

För att evolvera nätverken har ett sätt att räkna ut fitnessvärde implementerats. 

Fitnessvärdet har räknats ut genom att varje nätverk spelar mot fem slumpvalda nätverk i 

populationen. Det är möjligt för ett nätverk att möta sig själv i detta steg. Beroende på 

resultatet av varje match (vinst, förlust eller oavgjort) har nätverken blivit tilldelade ett antal 

poäng som representerar fitness. Fitness användes sedan i evolutionsprocessen för att 

bestämma vilka individer som skulle behållas efter varje generation. Detta sätt att räkna ut 

fitness kallas för samevolution (se 2.4.6). Detta sätt att räkna ut fitness är baserat på arbetet 

av Chellapilla och Fogel (1999, 2001). 

Medan nätverket evolverats har evolutionsprocessen med jämna mellanrum avbrutits och 

nätverket har testats mot den handskrivna evalueringsfunktionen baserad på arbetet av 

Foucaud, Terral, Parant och Radanielina (2008). Här har 1000 matcher spelats och 

vinststatistiken sparats. Antalet matcher är godtyckligt valt för att få så lite felmarginal som 

möjligt på en lagom tid. På detta sätt går det se hur nätverket gör framsteg och plotta ut 

detta i en graf. Min hypotes här är var att nätverkets effektivitet kommer växa snabbare i 

början och avta efter ett antal generationer. Om detta stämmer kommer det bli lättare att se 

när nätverket börjar närma sig sin maxkapacitet. 

För att jämföra de olika teknikerna finns det ett antal kriterier att titta på. Den mest 

uppenbara är hur bra tekniken spelar. Detta kommer mätas genom att låta teknikerna spela 

ett antal matcher mot varandra och utvärdera vinststatisktiken. En smartare AI är detta 

arbetets huvudsyfte men andra kriterier som responstid och minnesanvändning är också 

viktigt att titta på.  

För att AI’n ska vara användbar i ett underhållningssyfte bör den ha en responstid som är 

acceptabel. Vad som är en acceptabel responstid är svårt att definiera och målet med detta 

arbete är inte att komma fram till en sådan. För att teknikerna ska gå att utvärderas mot 

varandra inom en rimlig tid bör varje drag inte ta mer än ett tiotal sekunder. Om 

responstiden är för hög kan det resultera i att en match mellan två nätverk tar väldigt lång 

tid vilket kan bli ett problem när teknikerna ska utvärderas. Det kan behövas många 

generationer i evolutionsprocessen för nätverken att närma sig sin maxnivå, detta gör att 

resultatet av utvärderingen påverkas av responstiden. Det gör som sagt också att resultaten 

inte kommer att kunna användas för ett program som ska användas av en större publik i 

underhållningssyfte. Både responstid och minneshantering är beroende på plattformen och 

dagens hårdvara. 

3.1.1 Metodval 

Enligt Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2003) går en kvantitativ metod ut på att samla 

in kvantifierbar data och sammanfatta den i statistisk form. En sådan metod kan exempelvis 

vara att mäta tidseffektiviteten på en algoritm. Kvantitativa metoder fokuserar mer på 

bredden och har en strikt struktur. Kvalitativa metoder har mindre struktur och går gärna in 

mer på djupet menar Østbye m.fl. (2003). De är inte baserade på siffror och statistik utan 

går ut på intervjuer och enkätundersökningar. 
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I detta arbete har ett kvantitativt experiment använts för att utvärdera teknikerna. 

Anledningen till detta är för att syftet med arbetet är att mäta teknikernas vinststatistik mot 

varandra. En alternativ metod för att utvärdera teknikerna kunde varit att göra en 

algoritmanalys. Detta är dock inte relevant för det valda problemet eftersom fokus ligger i 

algoritmens utdata och inte hur den presterar. 

En alternativ metod som också är baserad på en kvantitativ analys skulle vara att göra en 

användarstudie på en grupp människor som spelar kinaschack. I denna metod skulle 

teknikerna få spela mot andra människor istället för att bara spela mot varandra. För att 

göra detta skulle det behövas ett sätt att ta reda på dessa personers nivå av spelande.  

Problemet med att göra en användarstudie i detta arbete är att få tag i rätt personer att testa 

med. Spelet Kinaschack spelas inte i samma utsträckning som exempelvis Schack och Dam 

vilket gör att det är svårt att hitta en bra grupp människor för undersökningen. En fördel 

med att använda en användarstudie är att till skillnad från ett experiment så testas 

teknikerna mot andra människor vilket är vad teknikerna är tänkt att användas mot. 

Problemet som kan uppstå med experimentet är att teknikerna blir bra på att spela mot 

varandra men har stora brister mot andra människor som endast går att hitta genom att 

testa dem mot människor. 

Ett alternativ till metoder som är baserade på kvantitativ analys är en kvalitativ analys med 

användarstudie. Denna metod hade kunnat innebära att en grupp människor får spela mot 

de olika teknikerna och egenskaper som inte handlar om vinststatistik utvärderas. Dessa 

egenskaper skulle exempelvis kunna vara hur roligt det är att spela mot den valda tekniken 

eller hur rättvis den känns att spela mot. Som tidigare nämnt i rapporten är det den 

kvantitativa vinststatistiken som är intressant snarare än att få ut kvalitativ data. Detta 

blandat med att det är svårt att få tag i en bra testgrupp för denna typ av undersökning gör 

att en kvalitativ analys är opassande för den här undersökningen. 

3.2 Handskriven evalueringsmetod 

Den handskrivna evalueringsmetoden baserad på Foucaud, Terral, Parant och Radanielina, 

(2008) kan experimenteras med genom att modifiera vikterna för de olika heuristikerna. I 

Kinaschack kan detta exempelvis representera hur viktigt det är att göra långa hopp eller att 

hindra motståndarnas pjäser att komma fram. För att testa hur bra de nya vikterna fungerar 

får de två teknikerna spela ett antal matcher mot varandra och vinststatisktiken visar hur bra 

de nya förändringarna fungerar. 

3.3 Samevolution av Neuralt nätverk 

Evalueringsprocessen har ett antal parametrar som kan modifieras för att få olika resultat. 

Dessa parametrar kan experimenteras med för att försöka hitta det bästa resultatet. 

Populationsstorlek är ett exempel på en egenskap hos evolutionsprocessen som kan 

modifieras, det har inte gjorts jättemycket forskning på att hitta en optimal 

populationsstorlek (Gotshall & Rylander, 2008). 
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4 Implementation 

I detta kapitel kommer implementationen av experimentmiljön och teknikerna som 

problemet bygger på beskrivas. 

4.1 Utveckling av experimentmiljö 

Experimentmiljön är utvecklad med programmeringsspråket Java i utvecklingsmiljön 

Eclipse.  För utritning av grafik används programbiblioteket Libgdx. I Figur 5 visas ett 

exempel på hur experimentmiljön kan se ut under körning. 

 

Figur 5 Experimentmiljön 

I experimentmiljön kan ett antal argument skickas in i applikationen för att utföra olika 

tester. Det går att träna nätverket med valfri tillgänglig spelplansstorlek som specificeras i 

separata filer. Om nätverket tränas sätts evolutionsprocessen igång, detta innebär att en 

population skapas med ett antal individer som får spela matcher mot varandra. De bästa 

väljs sedan ut och skapar avkomma till nästa generation (se 4.3). Vart femte generation 

sparas alla individer i generationen till textfiler som kan användas för att fortsätta 

evolutionsprocessen om den avbryts. Det går även sätta igång en serie testmatcher där två 
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valda tekniker spelar mot varandra och vinststatistik sparas ner i textfiler. Det finns också 

stöd för en mänsklig spelare som kan spela mot vald AI teknik. 

När evolutionsprocessen är igång så spelas fem matcher samtidigt men det är bara en match 

som visas. Spelare ett i alla fem matcher är samma individ medan motståndaren slumpas 

fram. Matchen med motståndaren som har högst fitnessvärde ritas ut så att det ser ut som i 

Figur 5, storleken på spelplanen beror såklart på vilken spelplan matchen spelas på. 

För att kunna testa spelet med olika storlek på spelplanen finns det ett system för att skapa 

nya spelplaner med konfigurationsfiler. Figur 6 visar ett exempel på en konfigurationsfil, 

exemplet är konfigurationen som används för en 9x9 spelplan. De olika variablerna i 

konfigurationsfilen beskriver följande egenskaper: 

 BoardSize: Storleken på spelplanen, i exemplet är det 9 (9x9). 

 PlayerSize: Antal pjäser varje spelare kontrollerar. 

 MiddleIndex: Index för cellen i mitten på spelplanen, används i vissa 

heuristikfunktioner. 

 MaxMoves: Antal drag som kommer spelas innan matchen anses spelats lika för att 

ingen spelare har gått i mål ännu. 

 PlayerOneHome/PlayerTwoHome: En lista med index för cellerna i varje spelares 

startområde. 

 Topology: Topologin för det neurala nätverket (antal neuroner i varje lager) 

 SubsquareSize: Startstorleken för subkvadraterna som skapar nätverksarkitekturen 

för det neurala nätverket.  

{ 

"boardSize" : 9, 

"playerSize" : 10, 

"middleIndex" : 40, 

"maxMoves" : 175, 

 

"playerOneHome" : [80, 79, 78, 77, 71, 70, 69, 62, 61, 53], 

"playerTwoHome" : [00, 01, 02, 03, 09, 10, 11, 18, 19, 27], 

 

"topology" : [81, 140, 40, 10, 1], 

"subsquareSize" : 3, 

} 
 

Figur 6 Konfigurationsfil för 9x9 spelplan. 

4.2 Problem under implementation 

När jag hade fått igång evolutionsprocessen av det neurala nätverket märkte jag att matcher 

sällan avslutades utan slutade lika på grund av att max antal drag hade utförts. På grund av 

detta fick jag fundera ut ett enkelt sätt att räkna ut vilken spelare som var närmast vinst utan 

att använda för mycket tidigare kunskap om spelet. I det neurala nätverket som spelade Dam 

av Chellapilla och Fogel (1999, 2001) skickades differensen av pjäserna på spelplanen direkt 

till noden för utdatan, detta är enda undantaget för mänsklig kunskap som användes i 

nätverket. Motivationen till detta var att även en nybörjare i spelet skulle ha en uppfattning 

av pjäs-skillnaden (Chellapilla & Fogel, 1999, 2001). I denna implementation funkar inte 

samma sak eftersom pjäser inte försvinner från spelet i Kinaschack. Det jag gjorde var 
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istället att räkna ut distansdifferansen mellan spelarnas pjäser. Detta görs genom att addera 

manhattanavståndet till målet för varje pjäs en spelare kontrollerar och sedan subtrahera 

den minimerande spelarens distans med den maximerande spelarens distans. Precis som 

pjäsdifferansen mellan spelarna i Dam kan detta ses som en trivial egenskap för Kinaschack.  

Efter att distansdifferansen implementerats i det neurala nätverket märktes det direkt att 

nätverken började avsluta matcher genom att en spelare vann matchen. Detta gör att 

evolutionsprocessen inte kommer stå still på grund av att alla matcher slutar lika så att ingen 

får fitnessvärde. 

4.2.1 Stor sökrymd 

Från början implementerades en spelplan som var 9x9 rutor vilket är en modifierad version 

av originalplanen anpassad för två spelare (se Figur 7). Jag märkte tidigt att detta 

resulterade i en stor sökrymd för minimaxalgoritmen och tidskrävande beräkningar för det 

neurala nätverket. Det första jag gjorde då var att optimera minimaxalgoritmen med α-β (se 

2.2.1), detta hjälpte men en match med sökdjupet tre kunde fortfarande ta mellan 20 – 30 

minuter att beräkna på maskinen som jag utvecklade med. Detta skulle resultera i att 100 

generationer i evolutionsprocessen skulle ta ca hundra dygn om fem matcher spelades 

samtidigt genom att dela upp matcherna på varsin tråd. Förgreningsfaktorn med α-β 

implementerat var i genomsnitt 47 på en 9x9 spelplan, med sökdjupet tre blir sökrymden i 

genomsnitt 103823 element. Det neurala nätverket har dessutom 9198 kopplingar för en 9x9 

spelplan som måste köras igenom för varje evaluering. På grund av detta var jag tvungen att 

anpassa programmet och det neurala nätverket till en mindre spelplan så att tekniken gick 

att utvärdera. Det slutade med att en 7x7 och 5x5 spelplan anpassades, 5x5 varianten kunde 

spela en match på under fem sekunder vilket resulterade i att ca 200 generationer kunde 

utföras på 8 timmar. Detta var en förbättring som har underlättat utvärderandet av 

nätverket. 
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Figur 7 Spelplanens originalstorlek (9x9) 

4.3 Evolutionsprocessen 

En population består av 30 individer, varje individ representeras med ett antal flyttal som 

representerar vikterna i ett neuralt nätverk. När populationen har skapats spelas 150 

matcher Kinaschack där två av individerna i populationen väljs ut vars vikter används i ett 

neuralt nätverk som används som evalueringsfunktion i minimaxalgoritmen. Varje individ 

spelar mot fem andra slumpvalt utvalda individer i populationen, det är här möjligt att en 

individ möter sig själv. Efter varje match delas poäng ut till de båda individerna, 1, 0 och -2 

poäng representerar vinst, lika och förlust. Efter de 150 matcherna väljs de 15 individer med 

mest poäng ut och flyttas över till nästa generation utan att ändras på, resten dödas av och 
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de sista 15 platserna i den nya populationen fylls med muterade versioner av de 15 bästa 

individerna. När den nya populationen är fylld börjar processen om. Hela 

evolutionsprocessen är baserad på arbetet av Chellapilla och Fogel (1999, 2001). En 

optimering som gjordes här är att varje individs fem matcher kördes samtidigt på separata 

trådar, detta gjorde att evolutionsprocessen gick nästan fem gånger snabbare på en CPU med 

minst fyra kärnor. 

 

Figur 8 Normalfördelad gaussisk funktion. 

När en individ muteras adderas ett slumpat värde på varje gen (vikt) i individen. Det 

slumpade värdet kommer från en normalfördelad gaussisk slumpfunktion. Denna funktion 

illustreras med en graf i Figur 8. Y-axeln representerar sannolikheten att värdet på X-axeln 

returneras från funktionen. Detta betyder att tal nära noll har större sannolikhet att slumpas 

fram och att tal större än tre eller mindre än minus tre nästan aldrig förekommer. Figur 9 

visar koden för att mutera en individ, i evolutionsprocessen används en 

mutationssannolikhet på hundra procent så att alla vikter muteras. I arbetet av Chellapilla 

och Fogel (1999, 2001) muterades alla vikter, därför gjordes samma sak här. 

public void mutate(float mutationRate) { 

    for (int i = 0; i < mGenes.size; ++i) { 

        if(MathUtils.random() < mutationRate) { 

            mGenes.set(i, mGenes.get(i) + rand.nextGaussian()); 

        } 

    } 

} 
 

Figur 9 Mutation för individ. 

Vart femte generation i evolutionsprocessen sparas vikterna från nätverket med bäst fitness i 

en textfil som kan laddas in för utvärdering senare. Detta görs för att kunna mäta 
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progressionen i evolutionsprocessen. Genom att mäta vinststatistiken på den bästa individen 

från generationer med jämna mellanrum är det möjligt att se hur nätverket blir bättre och 

börjar närma sig sin maxkapacitet. 

För att testa om evolutionsprocessen fungerar som den ska har handelsresandeproblemet (se 

2.4) implementerats och testats. Detta test har visat att evolutionsalgoritmen är korrekt 

implementerad och fungerar som den ska. 

4.4 Neuralt nätverk 

Det neurala nätverket implementerades med hjälp av Miller (2011), arkitekturen skiljer sig 

och backpropagation (inlärning med hjälp av målvärden) används inte eftersom nätverkets 

vikter tas fram med en evolutionär algoritm. 

4.4.1 Nätverksarkitektur 

I Figur 10 illustreras nätverksarkitekturen som användes för att evaluera en 9x9 spelplan i 

Kinaschack som är baserad på den av Chellapilla och Fogel (1999, 2001). Som indata skickas 

en lista med spelplanens noder där varje element är -1, 0 eller 1 vilket representerar 

motståndarens pjäs, en tom cell och den aktuella spelarens pjäs. Noderna i det första dolda 

lagret kopplas sedan till noder som tillhör alla överlappande subkvadrater på spelplanen.  

Exempel på detta kan göras på en spelplan som är 3x3 rutor med subkvadrater som är 2x2 

rutor stora. Den första subkvadraten skulle representera de fyra rutor längst upp i vänstra 

hörnet på spelplanen. De neuroner i indata lagret som representerar rutor i denna 

subkvadrat kopplas till den första neuronen i det första dolda lagret. Nästa subkvadrat skulle 

innehålla de fyra rutor längst upp till höger på spelplanen, två av dessa var dessutom med i 

första subkvadraten eftersom de är överlappande. De neuroner som representerar dessa fyra 

rutor kopplas till den andra neuronen i det första dolda lagret. Denna process fortsätter tills 

alla subkvadrater har kopplats. 

Storleken på dessa subkvadrater går från storleken 3x3 till hela spelplanen, som i detta fall är 

9x9. I spelplanen som är 5x5 stor börjar subkvadraterna på 2x2 eftersom den är mindre. 

Från första dolda lagret är alla noder fullt kopplade framåt vilket innebär att varje nod i ett 

lager är kopplad till alla noder i nästa lager. Chellapilla och Fogel (1999, 2001) påstår inte att 

denna arkitektur är optimal utan kom fram till designen efter tidigare arbete med att 

evolvera ett neuralt nätverk till tic-tac-toe. I Chellapilla och Fogel’s nätverk skickades även 

summan av alla pjäser på spelplanen direkt in i utdatanoden för att representera differensen 

mellan spelarnas pjäser. Detta är något som inte är relevant i Kinaschack eftersom alla pjäser 

stannar kvar på spelplanen och pjäsernas tillstånd inte förändras som i Dam. Istället adderas 

avståndet kvar till målet för alla pjäser en spelare kontrollerar ihop och jämförs med 

avståndet för motståndarens pjäser. Denna differens skickas som indata till utdatanoden (se 

4.2). 

För att testa om nätverksimplementationen funkar som den ska har enkla nätverk som 

fungerar som logiska grindar tagits fram och testats. Resultaten i dessa tester har visat att 

nätverksarkitekturen korrekt implementerad och fungerar som den ska. 
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Figur 10 Nätverksarkitektur för 9x9 spelplan. 

4.5 Minimax 

Under utvecklingen av minimaxalgoritmen stötte jag på en del problem, ett av dessa var att 

spelarna utförde drag som de inte kunde göra. Anledningen till att detta skedde var för att 

när ett bättre drag hittades sparades draget på det djup där det hittades vilket resulterade i 

att de flyttade pjäserna på ett sätt de egentligen inte kunde göra i nuläget. Detta problem 

uppstod för att algoritmen sparade undan den aktuella noden istället för dess rotnod som 

representerar draget som kan göras från spelplanens aktuella tillstånd. Problemet löstes 

genom att leta upp nodens rot när evalueringsvärdet testades. 

I minimaxalgoritmen har även en α-β optimering implementerats (se 2.2.1). Det är en enkel 

påbyggnad på minimax som inte påverkar resultatet utan klipper endast av grenar på 

sökträdet som garanterat inte kommer att ge ett annat resultat. 

4.5.1 Evaluering 

För att minimaxalgoritmen ska kunna avgöra vilket drag den aktuella spelaren ska göra 

måste det finnas en evalueringsfunktion. Systemet har en basklass för evalueringsfunktioner 

som kan ärvas från för att göra olika varianter. Detta betyder att minimaxalgoritmen inte vet 

vad det är för typ av evalueringsfunktion som används utan nya typer kan skapas och 

användas i algoritmen. För att evaluera spelplanen behöver algoritmen tillgång till 

spelplanens tillstånd och veta vilken spelare som ska maximera resultatet.  

Evalueringsfunktionerna är baserade på källkoden från Kinaschack implementationen av 

Foucaud, Terral, Parant och Radanielina (2008). Figur 11 visar evalueringsfunktionen för 

den enklaste heuristiken som kallas för ”SimpleDistance”. Denna funktion itererar alla celler 

Kinaschack 

spelplan 81 noder

Alla 49 3x3 

överlappande 

subkvadrater

Alla 36 4x4 

överlappande 

subkvadrater

Alla 4 8x8 
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på spelplanen och adderar distansen till den aktuella spelarens startområde. Detta resulterar 

i att funktionen returnerar ett högre värde om den aktuella spelaren har kommit långt med 

sina pjäser och motståndaren är kvar nära sitt startområde. Detta är som sagt en enkel 

heuristik som bygger på spelets mest grundläggande mekanik som är att komma in i 

motståndarens startområde med sina egna pjäser.  

public double getValue(Board currentBoard, int playerValue) { 

     

    double value = 0.0; 

     

    for(int i = 0; i < currentBoard.getBoardSize(); ++i) { 

         

        int slotValue = currentBoard.getCell(i); 

         

        if(slotValue != 0) { 

            value += currentBoard.getDistanceToCamp(i, playerValue); 

        } 

    } 

     

    return value; 

} 
 

Figur 11 Evalueringsfunktion för heuristiken ”SimpleDistance”.  

Figur 12 visar den avancerade evalueringsfunktionen som kallas för ”MiddleLeftBehind”. 

Denna sorterar den aktuella spelarens pjäser efter hur långt de har kvar till målet. Distansen 

för de tre pjäser som har längst kvar till målet används för att beräkna värdet likadant som i 

den enkla evalueringsfunktionen. Dessa tre pjäser viktas även olika för att göra den pjäs som 

har längst kvar viktigare i uträkningen. Funktionen itererar dessutom igenom alla pjäser på 

spelplanen och för alla pjäser som tillhör den aktuella spelaren adderas avståndet till 

spelarens startområde. För den aktuella spelarens pjäser adderas dessutom ett tal som 

baseras på hur långt pjäsen har kvar till spelplanens mitt. För alla pjäser som tillhör 

motståndaren adderas avståndet till motståndarens målområde. 
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public double getValue(Board currentBoard, int playerValue) { 
     

    double dst, coeffDstToMiddle; 
    double value = 0.0; 
    Integer[] currentPlayer = new 

Integer[currentBoard.getPlayerOneCurrent().length]; 
    int[] playerCurrent = currentBoard.getPlayerCurrent(playerValue); 
     

    for(int i = 0; i < playerCurrent.length; ++i) 
        currentPlayer[i] = playerCurrent[i]; 
     

    Arrays.sort(currentPlayer, 

currentBoard.getDistanceComparator(playerValue)); 
     

    int leftBehind =  
            3 * currentBoard.getDistanceToCamp(currentPlayer[0], -

playerValue) +  
            2 * currentBoard.getDistanceToCamp(currentPlayer[1], -

playerValue) +  
            1 * currentBoard.getDistanceToCamp(currentPlayer[2], -

playerValue); 
     

    value -= (leftBehind * 0.5); 
     

    for (int i = 0; i < currentBoard.getBoardSize(); ++i) { 
 

        int slotValue = currentBoard.getCell(i); 
 

        if (slotValue == playerValue) { 
            dst = currentBoard.getDistanceToCamp(i, playerValue); 
            coeffDstToMiddle = currentBoard.getDistanceToMiddle(i) / 100.0; 
             

            value += dst + coeffDstToMiddle; 
        } else if (slotValue == -playerValue) { 
            value += currentBoard.getDistanceToCamp(i, playerValue); 
        } 
    } 
 

    return value; 
} 

 

Figur 12 Evalueringsfunktionen för heuristiken ”MiddleLeftBehind”. 
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5 Utvärdering 

Tekniken utvärderades genom att köra evolutionsprocessen i 2300 generationer. För att 

kontrollera när evolutionsprocessen närmar sig sin maxkapacitet har det bästa nätverket i 

vart 50:e generation testats mot den enklaste av de implementerade 

evalueringsfunktionerna. Tanken var att när vinststatistiken för nätverket inte blir bättre i 

nya generationer så tyder det på att nätverket börjar nå sin maxkapacitet. Detta var dock inte 

fallet utan nätverket visade ingen progression vilket kommer diskuteras i det kommande 

kapitlet. Efter att evolutionsprocessen avslutades spelade det bästa nätverket vart 50:e 

generation mot två olika handskrivna evalueringsfunktioner som har rankats mot varandra. 

Antal generationer som kördes är påverkades av hur lång tid processen tog, 2300 

generationer tog ungefär fem dygn. I arbetet av Chellapilla och Fogel (1999, 2001) avslutades 

processen efter 840 generationer. Att evalueringen av nätverket sker vart 50:e generation är 

godtyckligt valt för att balansera precision och tidsåtgång. 

Syftet med denna undersökning var att testa hur den självlärda evalueringsfunktionen 

jämförde sig med två olika handskrivna evalueringsfunktioner på olika nivå.  

5.1 Presentation av undersökning 

Det nätverk som har evolverats var anpassat till en 5x5 spelplan och gick igenom 2300 

generationer i evolutionsprocessen. De vikter med bäst fitness vart 50:e generation har 

plockats ut och spelat mot två olika handskrivna evalueringsfunktioner. Varje generation 

som valdes ut spelade 1000 matcher och vinststatisktiken plottades ut i en graf som 

illustreras i Figur 13. De handskrivna evalueringsfunktionerna som användes spelade även 

mot varandra 2000 matcher för att säkerställa att den ena spelar bättre än den andra. Den 

enklare evalueringsfunktionen vann ca 30 % av matcherna mot den mer avancerade. 

Undersökningen visar inte på någon progression i evolutionsprocessen.  

 

Figur 13 Statistik för utvärderingen 
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Det som illustreras i Figur 13 är evolutionsprocessen för vikterna som evolverats. X-axeln 

representerar vilken generation i evolutionsprocessen vikterna kommer ifrån och Y-axeln 

representerar vinststatistiken i procent. Antal matcher som kördes vid varje test var 1000.  

Grafen men de runda punkterna i Figur 13 visar vinststatistiken för nätverket mot den enkla 

evalueringsfunktionen. Som väntat har det neurala nätverket bäst resultat mot denna teknik. 

Grafen med de kvadratiska punkterna visar vinststatistiken för nätverket mot den 

avancerade evalueringsfunktionen. Även här är resultatet som väntat, nätverket har genom 

hela processen sämre vinststatistik mot denna evalueringsfunktion. Den sista grafen vars 

punkter representeras av romber visar värdet för den vikt i nätverket som bestämmer hur 

stor inverkan distansdifferansen (se 4.2) gör på evalueringen. Strecken som går genom 

graferna representerar en multipel linjär regression som ska visa ett statistiskt samband i 

datan. 

Anledningen till att grafen som visar vikten för distansdifferansen är plottad i grafen är för 

att se om den har ett samband med vinststatistiken mot de två handskrivna 

evalueringsfunktionerna. Detta var den ända expertis som nätverket fick utifrån och en 

snabb analys av graferna visar att det finns ett samband här. 

5.2 Analys 

Om graferna analyseras går det att hitta ett samband mellan grafen för distansdifferansen 

och de andra två graferna. Exempel på dessa samband är mellan generation 1100 och 1200 

där alla tre punkter i alla tre grafer följer samma mönster. Detta samband stämmer inte helt 

utan undantag finns, exempelvis vid generation 500 där vikten för distansdifferansen ökar 

medan vinststatistiken mot båda evalueringsfunktioner sjunker. Samma sak händer vid 

generation 100 och 750. Även om sambandet inte går att bevisa helt skulle jag påstå att det 

finns en rimlig koppling mellan vikten för distansdifferansen och vinststatistiken. 

Det är tydligt att graferna i Figur 13 inte visar någon progression. Även om den linjära 

regressionen antyder att statistiken blir sämre tror jag inte att det är tydligt nog för att dra en 

sådan slutsats. Min gissning här är att med tillräckligt många generationer skulle denna linje 

bli plattare vilket skulle indikera att resultatet är mer eller mindre slumpmässigt. 

5.2.1 Problem 

På generation 950 i Figur 13 är vinststatistiken går nere på 0 %, detta beror på att vikten som 

bestämmer hur mycket av distansdifferansen som ska tas med i beräkningarna är ett 

negativt tal. Detta innebär att en spelplan där pjäserna har gått närmare sitt mål får ett 

sämre värde vilket i sin tur innebär att pjäserna kommer välja att hålla sig så nära sin 

startposition som möjligt. Att en individ i populationen med dessa egenskaper får bäst 

fitness kan tyckas vara konstigt, samevolution är problemet här. Om en population har 

många individer vars vikt som för spelet framåt (vikten för distansfifferansen) är negativ kan 

detta innebära att de individer som faktiskt försöker ta sig in i målet blir blockerade vid 

mållinjen vilket gör att matchen slutar lika. Slutar matchen lika får ingen av individerna 

någon ändring i fitness och om alla individer i populationen har samma fitness kommer en 

individ slumpas fram som den bästa. Detta visar att samevolution verkar göra tekniken 

oförutsägbar och gör att bra individer väljs bort. 

Eftersom resultatet inte visade på någon progression verkar det som att tekniken inte 

fungerar till spelet Kinaschack. Det är ett vanligt problem med samevolution enligt Miconi 
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(2009) eftersom fitness beror på individerna i populationen och dessa hela tiden ändras 

kommer fitness inte vara konstant för varje individ. Fitness kommer istället bero på hur bra 

vissa individer är mot andra individer och en viss del slump. Även om varje individ i snitt 

spelar mot 10 andra slumpade individer kan detta variera och ge ett oväntat resultat. 

 

Figur 14 Statistik för analys 

5.2.2 Fitness baserat på handskriven evalueringsfunktion 

Eftersom samevolution inte gav något resultat utfördes ett test där individerna i 

populationen spelade mot den enkla handskrivna evalueringsfunktionen istället för andra 

individer i populationen. Detta skulle kunna visa om det är spelet som inte funkar bra att 

evaluera med ett neuralt nätverk eller om det är tekniken som använder samevolution som 

inte går att lita på.  

Resultatet av detta test illustreras i Figur 14. Som i första testet fick vikterna från vart 50:e 

generation spela 1000 matcher mot den enkla handskrivna evalueringsfunktionen. 

Resultatet i detta test är mer förutsägbart och gör inte lika stora hopp. Det går dessutom att 

se progression i vinststatistiken. Den linjära regressionen är här mer tydlig jämfört med 

resultaten i första undersökningen. Detta test visar att tekniken funkar om man använder sig 

av mänsklig expertis istället för samevolution. Detta betyder dock inte att det är omöjligt att 

lösa problemet utan mänsklig expertis. 

5.3 Slutsatser 

Resultaten verkar visa att användandet av samevolution är en av orsakerna till att tekniken 

inte fungerar för att evolvera ett neuralt nätverk för att evaluera spelplanen i Kinaschack. 

När en fast evalueringsfunktion användes istället var resultatet mer förutsägbart. Det kan 

finnas många anledningar till detta, exempelvis att nätverksarkitekturen inte passar lika bra 

till Kinaschack så nätverket har svårt att lära sig evaluera bra. Eftersom tekniken funkade för 

Chellapilla och Fogel (1999, 2001) så borde det vara något som skiljer Dam och Kinaschack 

åt som är orsaken till att resultatet indikerar att tekniken inte är användbar. 
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Ett exempel på något görs olika mellan spelen är hur spelplanen representeras och används 

av det neurala nätverket. I Dam används en spelplan på 8x8 rutor men endast hälften av 

dessa rutor går att använda i spelet. 8x8 rutor innebär 64 rutor men indatan för Chellapilla 

och Fogel’s nätverk var endast 32 element. Detta resulterar i att en subkvadrat på 3x3 rutor 

(se 4.4.1) som kopplas från lagret för indata till första gömda lagret endast tar data från fyra 

eller fem rutor på spelplanen beroende på var subkvadraten är placerad. I min 

implementation för Kinaschack där alla rutor på spelplanen används skulle alla nio rutor 

användas i denna situation. Detta gör att neuronerna i nätverket har fler kopplingar vilket 

resulterar i att utdatan inte blir den samma. Om detta är en orsak till att tekniken inte 

funkade är svårt att säga men det kan vara en av flera faktorer. Detta kan vara något som är 

intressant att titta mer på om mer tid skulle läggas på arbetet. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel kommer börja med att presentera en sammanfattning på arbetet för att sedan 

presentera en diskussion om resultaten från undersökningen. Sedan kommer en diskussion 

om vad som kan göras med arbetet i framtiden, detta inkluderar liknande experiment på 

andra spel för att testa tekniken mer.  

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete går ut på att undersöka artificiell intelligens till brädspel. Det spel som använts i 

arbetet är Kinaschack (se 2.1). Det som har undersökts är om evalueringsfunktionen (se 

2.2.2) för en minimaxalgoritm (se 2.2) går att få fram genom en självlärd process istället för 

att använda mänsklig expertis som är det klassiska alternativet. Arbetet har grundats på 

tidigare arbete gjort på spelet Dam (se 2.5.1) där ett artificiellt neuralt nätverk (se 2.3) 

användes för att evaluera spelplanen medan vikterna i nätverket togs fram genom en 

genetisk algoritm (se 2.4).  

Eftersom detta arbete använder Kinaschack och inte Dam har vissa delar implementerats 

annorlunda och vissa specifika problem har lösts (se 4). Den stora skillnaden mellan spelen 

är att i Dam ska motståndaren pjäser slås ut medan i Kinaschack vill spelaren flytta alla sina 

pjäser till sitt mål. 

Utvärderingen gick ut på att evolvera ett nätverk 2300 generationer och sedan utvärdera 

nätverket mot två handskrivna evalueringsfunktioner som har rankats mot varandra. 

Utvärderingen gick ut på att ta fram vinststatistiken mot de handskrivna 

evalueringsfunktionerna för nätverket vart 50:e generation. Resultatet i undersökningen var 

att evolutionsprocessen inte visade någon progression på nätverkets vinststatistik mot en 

handskriven evalueringsfunktion. Ett test där tekniken ändrades så att den inte längre 

använde samevolution i evolutionsprocessen utfördes och resultatet i detta test gav en mer 

stabil evolutionsprocess som visade progression. Detta tyder på att samevolution kan vara en 

orsak till att tekniken inte fungerade till det specifika problemet. 

6.2 Diskussion 

Även om resultaten i detta arbete inte visade att tekniken inte fungerade till spelet 

Kinaschack har tidigare forskning av bland annat Chellapilla och Fogel (1999, 2001) visat att 

det är en användbar teknik. Eftersom tekniken i grunden går ut på att få fram en AI som inte 

grundar sig i mänsklig expertis är det svårt att veta hur bra den kommer att fungera på 

liknande problem. Resultaten visar att en viss nivå av tidigare kunskap om problemet kan ge 

ett bättre resultat som är mer förutsägbart. 

Vad som gör att Dam funkade bättre än Kinaschack till denna teknik kan bero på flera 

faktorer. Den grundläggande skillnaden mellan spelen är att Dam går ut på att slå ut 

motståndarens pjäser medan Kinaschack går ut på att ta alla sina pjäser till sitt mål. Detta 

kan vara en orsak till att tekniken inte fungerade lika bra till Kinaschack och därför kan det 

vara bra att göra samma utvärdering på fler liknande spel. 

Om forskningen används i samband med onlinespel där det spelas om pengar så uppstår 

etiska problem. I ett turbaserat brädspel är det lätt för en spelare att använda sig av en AI 

som spelar åt personen, ett exempel på detta finns i arbetet av Chellapilla och Fogel (1999, 
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2001) där undersökningen gick ut på att spela online för att testa tekniken. I detta fall 

spelades det inte om några pengar men det visar att metoden är användbar i det syftet. En 

teknik där AI’n lär sig genom att spela mot andra spelare online skulle kunna utvecklas i 

detta syfte. Denna teknik skulle även kunna anpassas så att den lär sig spela flera olika spel 

på egen hand. 

Resultaten i detta arbete visar att den valda tekniken för att evolvera ett neuralt nätverk för 

att evaluera speltillstånd inte är användbar i alla situationer, detta utesluter dock inte att 

tekniken fungerar till fler liknande spel. Det skulle behöva göras mer arbete på ämnet för att 

kunna dra fler slutsatser om vad arbetet skulle kunna ha för inverkan för brädspels AI i 

framtiden.  

6.3 Framtida arbete 

Ett vanligt problem med genetiska algoritmer är att resultaten kan variera stort, det är svårt 

att veta hur många generationer som krävs för att få resultat. Som man kan se i resultaten 

verkar samevolution inte vara förutsägbart till det specifika problemet. Att lägga mer tid på 

evolutionsprocessen och testa tekniken på spelplanens originalstorlek skulle vara intressant 

om arbetet skulle jobbas vidare på. Eftersom processen är tidskrävande så är det svårt att 

veta om tillräckligt många generationer har körts för att kunna dra rätt slutsatser. 

Efter resultaten i analysen (se 5.2) där samevolution tas bort och mänsklig expertis används 

istället dras slutsatsen att samevolution verkar vara en orsak till att tekniken inte fungerar. 

Andra orsaker har inte undersökts men detta skulle vara intressant om arbetet skulle 

fortsätta jobbas på. Det skulle exempelvis kunna vara arkitekturen på det artificiella neurala 

nätverket (se 4.4.1) som inte är anpassat för spelet Kinaschack. Att hitta orsaken till varför 

samevolution inte fungerade kan också vara intressant. 

Att testa tekniken på andra spel skulle också kunna vara ett sätt att bekräfta om det är en 

användbar teknik eller inte. Eftersom tekniken är användbar till Dam så är det inte omöjligt 

att den funkar till fler liknande brädspel. 

6.3.1 Schack 

Ett spel som liknar Dam är Schack, till skillnad från Dam så finns det flera typer av pjäser 

som har egna regler för hur de får flytta. Detta gör att istället för att bara varannan ruta på 

spelplanen faktiskt används som i Dam för att alla pjäser endast kan flyttas diagonalt så 

används alla 8x8 rutor. Till skillnad från Dam där pjäser slås ut genom att hoppa över 

motståndarens pjäser görs det genom att flytta sin pjäs till samma ruta. Villkoret för att 

vinna är att låsa fast en av motståndarens pjäser, (kungen) istället för att slå ut alla pjäser 

motståndaren kontrollerar. Detta är de mest grundläggande regler som skiljer spelen åt. Att 

göra ett liknande experiment på Schack skulle kunna vara intressant för att testa hur 

användbar tekniken är. Ett problem som kan uppstå här är den indatan i det neurala 

nätverket som Chellapilla och Fogel (1999, 2001) gjorde till Dam. I Chellapilla och Fogel’s 

arbete hade en pjäs värdet 1 eller -1 och kungars värde evolverades fram. Olika värden på 

pjäserna kommer resultera i nätverket ger en annan utdata så varje typ av pjäs behöver ett 

eget värde. Dessa värden är förmodligen bäst att evolvera fram både för att det är svårt att 

sätta ett passande värde och för att tidigare expertis om spelet ska användas så lite som 

möjligt för att lösa problemet. 
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