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1 Johdanto

Peliala on viime vuosikymmeninä kasvanut miljardien arvoiseksi viihdeteollisuudek-

si. Perinteisesti suurin osa tietokoneen laskentatehosta on täytynyt varata grafiikan

piirtämiselle eikä tekoälylle ole jäänyt paljoa käytettäväksi. Laitteistojen kehittymi-

sen myötä voidaan entistä merkittävämpi osa laskentakapasiteetista kuitenkin jo an-

taa tekoälyn käyttöön. Tämä mahdollistaa uusien monimutkaisempien algoritmien

kehittämisen ja käyttöönoton.

Vaikka monet pelit nykyään keskittyvät internetin yli tapahtuvaan ihmispelaajien

väliseen moninpeliin, on niissäkin usein edelleen merkittävässä osassa myös tieto-

koneen ohjaamia hahmoja. Pelien kehityttyä muilta osin huomattavasti, pelaajat

odottavat myös tekoälyn yltävän samalle tasolle. Vaikka kehitystä on jo tapahtu-

nut, ei tätä tavoitetta olla vielä kuitenkaan saavutettu. Visuaalisesti erittäin realis-

tisessa, virtuaalitodellisuutta lähestyvässä pelissä hahmojen epälooginen käyttäyty-

minen korostuu pelaajan silmissä paljon enemmän. Pelialan yritysten tähtäimessä

on siis kehittää uusia menetelmiä ja parantaa vanhoja, jotta peleihin voitaisiin luoda

entistä uskottavampaa tekoälyä mahdollisimman vähillä tuotantokustannuksilla.

Toisaalta pelit tarjoavat monipuolisia tekoälyongelmia ja voivat siten toimia tes-

tialustana tekoälytekniikoille, joita voidaan soveltaa yleisemmin myös muissa yh-

teyksissä [BF03]. Viihdepelaamisen lisäksi pelejä sovelletaan myös koulutustarkoi-

tuksiin, jolloin tekoälyn rooli voi korostua vieläkin enemmän. Esimerkiksi sotilas-

käytössä joukkojen kouluttamiseen hyödynnetään sotapelejä muistuttavia simulaa-

tioita, ja ainakin suurvaltojen kalustossa alkaa esiintyä yhä enemmän automaatiota,

jopa lähes itsenäisesti toimivia robotteja. Tiettyjen pelien tekoälytekniikoita voidaan

soveltaa myös näihin.
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Tutkielman luvussa 2 perehdytään yleisellä tasolla tekoälyyn RTS-peleissä ja sen te-

koälytutkimukselle tarjoamiin ongelmiin. Tässä tutkielmassa tutkimusympäristöksi

valittiin StarCraft: Brood War -peli. Luku 2.1 esittelee peliä muun muassa tekoäly-

kilpailujen ja ohjelmointirajapintojen näkökulmasta, kun taas luvussa 2.2 syvenny-

tään itse pelin perusteisiin. Tällaista peliä itsenäisesti pelaavan ohjelmiston eli agen-

tin täytyy suoriutua hyvin monenlaisista tehtävistä. Luvussa 2.3 hahmotetaan tätä

ongelmakenttää ja sen jakamista osiin, luvussa 2.4 pohditaan erilaisten ohjelmiston

laatua kuvaavien attribuuttien merkitystä tällaisen ohjelmiston kehityksessä ja lu-

vussa 2.5 tutustutaan muutamiin aiemmissa tutkimuksissa esitettyihin kokonaisten

agenttien arkkitehtuureihin.

Yksi keskeinen tehtävä RTS-peleissä on tuotantojärjestyksien suunnittelu eli mis-

sä järjestyksessä tuotetaan mitäkin rakennuksia ja yksiköitä. Luvussa 3 keskitetään

huomio tähän ongelmaan ja sen tarkempaan määrittelyyn, tutustutaan kahteen on-

gelman ratkaisemiseksi aiemmin sovellettuun algoritmiin sekä esitetään siihen uusia

ideoita, joista tärkeimpänä on muurahaisoptimointi (Ant Colony

Optimization, ACO).

Luvussa 4 käydään läpi kokeelliseen tutkimukseen valittujen algoritmien toteutus-

vaiheen keskeisiä valintoja. Luku 4.1 esittelee niiden yhteiseksi pohjaksi rakennetun

optimointikehyksen rakenteen, luku 4.2 muille algoritmeille ratkaisujen ylärajan tar-

joavan nopean algoritmin ja luku 4.3 valitun version ACO-algoritmista.

Muurahaisoptimoinnissa on monia parametreja, joille asetetut arvot vaikuttavat al-

goritmin suorituskykyyn. Optimointialgoritmin parametrien optimointia kutsutaan

metaoptimoinniksi. Luvussa 4.4 tutustutaan ACO-algoritmin suoritusta edeltävään

metaoptimointiin, kun taas luvussa 4.5 suorituksenaikaiseen metaoptimointiin.

Luvussa 5.1 esitetään metaoptimoinnin tulokset ja luvussa 5.2 kokeellisen vertailun

tulokset algoritmien välillä. Tutkielman päättää luvun 6 yhteenveto.
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2 Tekoäly reaaliaikastrategiapeleissä

2.1 Reaaliaikastrategiapelit

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on tekoäly reaaliaikastrategiapeleissä,

joista yleisesti käytetään lyhennettä RTS-pelit (Real-Time Strategy games). Re-

aaliaikastrategiapeleissä reaaliaikaisuus tarkoittaa vastakohtaa vuoropohjaisuudelle.

Vuoropohjaisissa strategiapeleissä yksi pelaaja kerrallaan saa tehdä tietyn määrän

siirtoja. Tämän jälkeen vuoro vaihtuu toiselle pelaajalle, joka puolestaan saa vastaa-

van mahdollisuuden tehdä siirtoja. Tunnetuin esimerkki lienee shakki. Siinä pelaaja

saa vuoron aikana siirtää yhtä pelinappulaa yhden kerran. Lisäksi vuorolla saattaa

olla aikaraja, jossa ajassa päätös täytyy tehdä. Reaaliaikastrategiapeleissä sen si-

jaan ei ole vuoron käsitettä. Molemmat pelaajat saavat tehdä siirtoja yhtäaikaisesti

niin monta ja niin nopeasti kuin ehtivät. RTS-peleissä täsmällisempää on oikeastaan

puhua siirtojen tekemisen sijaan käskyjen antamisesta. Siinä missä vuoropohjaisis-

sa peleissä pelinappula yleensä siirtyy välittömästi alkupisteestä loppupisteeseen,

RTS-peleissä sille sen sijaan annetaan käsky lähteä liikkumaan tiettyä paikkaa koh-

ti. Tämän jälkeen nappula liikkuu peliajan edetessä jatkuvasti ja itsenäisesti kohti

määrättyä pistettä, kunnes saavuttaa sen. Peliaika ei tarkalleen ottaen ole jatkuva

suure, vaan se etenee diskreetteinä peliruutuina. Peliruudut kuitenkin vaihtuvat jat-

kuvasti videokuvaan verrattavissa olevalla kuvataajuudella (esimerkiksi 24 ruutua

sekunnissa), jolloin liike näkyy ihmiselle jatkuvana.

Vuoropohjaisia strategiapelejä pelataan sekä perinteisinä lautapeleinä että tieto-

koneella. RTS-pelejä sen sijaan pelataan käytännössä pelkästään tietokoneella, sillä

esimerkiksi edellä mainittu nappuloiden itsenäinen liikkuminen ei muuten olisi mah-

dollista. Koska fyysisiä pelinappuloita ei ole, käytetään tästä eteenpäin niille luon-

nollisempaa nimitystä yksikkö. Siinä missä shakissa on erilaisia pelinappulatyyppe-
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jä (ratsu, torni, lähetti ja niin edelleen), on RTS-peleissä erilaisia yksikkötyyppejä.

Näitä voi olla esimerkiksi jalkaväkisotilas, tietyn mallinen panssarivaunu tai heli-

kopteri. Myös kuvitteellisia ja futuristisia tyyppejä kuten erilaisia avaruusolentoja,

muita rotuja ja avaruusaluksia esiintyy useissa peleissä.

Liikkumisen lisäksi toinen yksiköille annettava peruskäsky on vastustajan yksiköi-

tä vastaan hyökkääminen. Jokaisella yksiköllä on tietty määrä kestopisteitä. Kun

siihen hyökätään, pisteet vähenevät, kunnes kestopisteiden mennessä nollaan yk-

sikkö tuhoutuu ja poistuu pelistä. Kestopisteiden maksimimäärä on yksikkötyypil-

tä periytyvä arvo. Muita tällaisia tärkeitä arvoja ovat esimerkiksi liikkumisnopeus,

hyökkäyksen vahinkopisteiden määrä, hyökkäysetäisyys, hyökkäystaajuus ja näkö-

etäisyys. Yksikkö voi siis esimerkiksi ampua kerran joka toinen sekunti korkeintaan

10 etäisyysyksikön päähän, ja osuessaan vähentää kohdeyksikön kestopisteitä kah-

deksalla. Näköetäisyys puolestaan liittyy niin sanottuun sodan sumu (Fog of War)

-ominaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajalla ei ole näkyvyyttä koko peli-

alueeseen, vaan ainoastaan omia yksiköitään ympäröiviin alueisiin. Kyseessä on näin

ollen epätäydellisen informaation peli. Pelaaja ei siis voi tietää, mitä vastustaja te-

kee lähialueen ulkopuolella, ellei pelaaja aktiivisesti suorita tiedustelua lähettämällä

omia yksiköitään katsomaan.

Yksikköjen lisäksi RTS-peleissä on rakennuksia. Pelaaja voi antaa käskyn aloittaa

uuden tietynlaisen rakennuksen rakentaminen, jonka jälkeen tietyn ajan kuluttua

rakennus valmistuu ja on käyttökelpoinen. Tyypillinen tehtävä rakennukselle on esi-

merkiksi tuottaa uusia yksikköjä. Pelaaja voi antaa tällaiselle rakennukselle käskyn

alkaa tuottaa tiettyä yksikkötyyppiä, jolloin tietyn ajan kuluttua yksikkö valmistuu

ja pelaaja saa sen käyttöönsä. Rakennuksilla on merkittävä rooli myös tyypillisenä

voittoehtona, sillä yleensä pelin voittaa tuhoamalla kaikki vastustajan rakennukset.

Rakennuksilla on yksikköjä vastaavasti tietty määrä kestopisteitä, ja niiden pudo-

tessa nollaan hyökkäyksien johdosta rakennus tuhoutuu ja poistuu pelistä.
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Yksikköjen tuottaminen ja rakennuksien rakentaminen ei ole ilmaista. Pelissä ke-

rätään yhtä tai useampaa erilaista resurssia, joilla maksetaan tuotanto. Tärkeä osa

strategiaa on päättää, milloin keskittyä resurssien keräämisen nopeuden kasvatta-

miseen eli ekonomiaan ja milloin taas sotavoiman kehittämiseen, hyökkäämiseen tai

puolustamiseen.

2.2 Tutkimusympäristö

Tähän tutkielmaan tutkimusalustaksi valittiin peli nimeltä StarCraft: Brood War.

Sen lisäksi, että tutkielman tekijällä on kohtuullinen määrä tietoa ja kokemusta ky-

seisestä pelistä ennestään, on se muutenkin suosittu valinta tekoälyn testialustak-

si, sillä se sisältää monipuolisen ja tasapainoisen pelimekaniikan sekä mahdollistaa

kohtuullisen helposti oman tekoälyn käyttämisen. Pelimekaniikalla tarkoitetaan täs-

sä pelin sääntöjä sekä mekanismeja, joiden kautta peliä pelataan.

Blizzard Entertainmentin StarCraft-pelisarja on tunnetuimpia RTS-pelien klassikoi-

ta. StarCraft julkaistiin vuonna 1998, ja se sai vielä myöhemmin samana vuonna

Brood War -lisäosan. Sen jälkeen peliä on myyty yli kymmenen miljoonaa kappa-

letta. Pelisarja sai lopulta jatkoa vuonna 2010 Starcraft II -pelin muodossa, jota

on myyty myös yli 5 miljoonaa kappaletta ja johon on sen jälkeen julkaistu kaksi

lisäosaa. StarCraft on yksi merkittävimpiä pelejä e-urheilun eli elektronisen kilpai-

lullisen pelaamisen alueella. Vuosittain järjestetään suuria kansainvälisiä turnauksia

ja erityisesti Etelä-Koreassa peli on saavuttanut lähes kansallisurheilulajin maineen.

Vaikka StarCraft II vie nykyään luonnollisesti suurimman huomion, on myös pelin

ensimmäinen versio edelleen suosittu.

Yleensä pelit eivät sisällä avointa rajapintaa, jonka kautta pelin tilaa voisi lukea se-

kä antaa sille käskyjä ohjelmallisesti. Yksi syy tähän on, että rajapinta mahdollistaa
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pelaamista helpottavien apuohjelmien kehittämisen, joilla pelaaja saa muita pelaa-

jia vastaan pelatessaan epäreilua etua. Brood War -peliin pelaajayhteisö onnistui

kuitenkin toteuttamaan kirjaston, joka mahdollistaa rajapinnan käytön. BWAPI eli

Brood War Application Programming Interface on avointa lähdekoodia ja toteutettu

C++:lla 1. Siihen on myös tarjolla BWSAL-lisäkirjasto, joka sisältää muun muassa

valmiita toteutuksia agenteissa usein tarvittaville komponenteille 2. Hiljattain tosin

myös julkaistiin uutinen, jonka mukaan Blizzard ja Googlen omistama Deepmind

ovat yhteistyössä luomassa uutta tekoälytutkimusta varten suunniteltua rajapintaa

StarCraft II -peliin 3.

BWAPI-rajapintaa käyttämällä järjestetään vuosittain monia tekoälykilpailuja,

joissa agentit pelaavat peliä vastakkain. Tunnettuja kilpailuja ovat esimerkiksi AAAI

Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment

(AIIDE) 4, IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG) 5

ja Student StarCraft AI (SSCAI) Tournament 6. Nämä kilpailut ovat osaltaan aut-

taneet vakiinnuttamaan pelin yhteiseksi alustaksi RTS-pelien tekoälytutkimukselle,

joka puolestaan mahdollistaa eri algoritmien, arkkitehtuurien ja tutkimusten vertai-

lemisen keskenään.

Koska tutkielman tekijän ohjelmointikokemus painottuu Javaan, käytetään lisäksi

JNIBWAPI -kirjastoa 7. Kyseessä on Javan JNI:tä (Java Native Interface) käyttävä

kirjasto, joka muuntaa Java-rajapintaan tehdyt metodikutsut vastaaviksi natiiveik-

si kutsuiksi BWAPI:n C++-rajapintaan. JNIBWAPI ei kuitenkaan tue BWAPI:n

uusimpia versioita eikä BWSAL-kirjastoa. Se myös saattaa sisältää joitain virheitä,

1https://github.com/bwapi/bwapi
2https://github.com/Fobbah/bwsal
3https://deepmind.com/blog/deepmind-and-blizzard-release-starcraft-ii-ai-research-

environment/
4https://webdocs.cs.ualberta.ca/˜cdavid/starcraftaicomp/
5http://cilab.sejong.ac.kr/sc competition/
6http://sscaitournament.com/
7https://github.com/JNIBWAPI/JNIBWAPI
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eikä sitä ole suunniteltu juurikaan olio-ohjelmoinnin lähtökohdista. Siksi en erityises-

ti suosittele sitä muille käytettäväksi, mikäli agentin toteuttaminen suoraan C++:lla

on mahdollista. Lähiaikoina myös muita kilpailevia toteutuksia on tosin ilmestynyt.

Näistä ainakin Java-pohjainen Atlantis vaikuttaa lupaavalta 8.

2.3 Pelimekaniikka StarCraft: Brood War -pelissä

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin pelin sääntöihin ja termistöön laajuudessa,

joka mahdollistaa lukijalle myöhempien kappaleiden sekä ongelmakentän tarkem-

man ymmärtämisen. Ohessa myös mainitaan muutamia tutkielmaa varten tehtyjä

yksinkertaistavia rajauksia. Luvun voinee kuitenkin ohittaa, mikäli peli on lukijalle

ennestään tuttu.

Pelissä pelaaja voi valita itselleen yhden kolmesta rodusta: Zerg, Protoss tai

Terran eli ihmiset. Jokainen rotu on täysin omanlaisensa. Sen lisäksi että jokai-

sella rodulla on täysin eri yksikkötyypit ja rakennukset, on niillä myös muutoin pal-

jon mielenkiintoisia eroavaisuuksia käsitteellisesti ja pelimekaniikan kannalta. Ro-

dut on myös saatu yllättävän hyvin tasapainoon eikä selvästi toisia parempaa rotua

ole. Yksinkertaistuksen vuoksi tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin vain yhteen

rotuun, joksi valitaan Terran, sillä se on peliä tuntemattomalle lukijalle helpoiten

ymmärrettävissä reaalimaailman vastineen ansiosta.

Peliä pelataan suorakulmaisella kartalla. Pelikartalla on tyypillisesti alueita kahdes-

sa eri korkeustasossa. Eri tasoja rajaavat jyrkänteet, joiden yli maayksiköt eivät voi

liikkua. Joissain kohtaa jyrkänteitä on kuitenkin yleensä ramppi, jota pitkin siirtymi-

nen toiselle tasolle onnistuu. Korkeuserot ovat strategisesti tärkeitä, sillä ylemmällä

tasolla olevan pelaajan yksiköt näkevät kauemmaksi ja alemmalta tasolta hyök-

käävillä on noin 47% mahdollisuus ampua ohi. Korkeaa maastoa on siis helpompi

8https://github.com/Ravaelles/Atlantis
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puolustaa. Tekoälyn tiettyjen osien kannalta kyseinen yksityiskohta on myös sikä-

li kiinnostava, että peli ei näin ollen ole täysin deterministinen. Muutoin peli on

kuitenkin tiettävästi täysin deterministinen eli tietyssä tilassa suoritetut toiminnot

johtavat aina samaan lopputilaan.

Kartalla on myös paikkoja tukikohtien rakentamista varten. Näistä löytyy kerättä-

viä resursseja eli mineraali- ja kaasuesiintymiä. Kuvassa 1 on esitetty noin neljän-

nesosa yhdestä StarCraft-kartasta. Pelaaja aloittaa tukikohdasta (1), jossa sijaitsee

9 mineraaliesiintymää ja 1 kaasuesiintymä. Aloitustukikohdille tyypilliseen tapaan

se on kohtuullisen helposti puolustettavissa, sillä sinne on pääsy ainoastaan oikealla

puolella olevan rampin kautta. Heti sen ulkopuolella on niin kutsuttu luonnollinen

laajennuspaikka (2). Ilman korkeuseroa tämän puolustaminen on astetta hankalam-

paa, mutta siihen vie edelleen vain yksi suhteellisen kapea aukko. Kolmanteen tuki-

kohtaan vie kaksi ramppia ja sen puolustaminen vie joukot jo suhteellisen kauaksi

altistaen edellisen tukikohdan hyökkäykselle leveää siltaa pitkin. Neljäs mahdolli-

nen tukikohta puolestaan sisältää enemmän resursseja, mutta on sijainniltaan hyvin

haavoittuvainen keskellä karttaa.

8



Kuva 1: Esimerkki pelikartan osasta

Pelin alussa pelaaja omistaa Command Center -rakennuksen, 4 työläistä ja 50 mine-

raalia. Työläiset määrätään mineraaliesiintymiin keräämään lisää mineraalia, jonka

ne aina hetken kerättyään vievät Command Centeriin. Command Centeristä puo-

lestaan voidaan rakentaa uusia työläisiä 50 mineraalin hinnalla, jolloin resurssien

kerääminen nopeutuu. Resurssien keräämisnopeus suhteessa työläisten määrään on

lineaarinen, niin kauan kuin työläisiä on korkeintaan yhtä monta kuin mineraaliesiin-

tymiä. Yhtä mineraaliesiintymää voi työstää vain yksi työläinen kerrallaan, mutta

työläisiä kannattaa silti olla enemmän, koska toinen voi ottaa paikan edellisen läh-

tiessä viemään kerättyä mineraalia. Optimaalinen määrä riippuu esimerkiksi mine-

raaliesiintymien tarkasta sijoittelusta ja etäisyyksistä, mutta sen uskotaan yleensä

olevan noin 2,5 työläistä mineraaliesiintymää kohden. Tämän jälkeen tukikohdan

sanotaan olevan täysin saturoitunut, joten mikäli resurssituotantoa haluaa kasvat-

taa, kannattaa rakentaa uusi Command Center toiseen tukikohtaan. Mineraaleja

ja kaasua on esiintymissä rajallinen määrä, joten myös niiden loppuminen voi pa-
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kottaa laajentumaan. Tässä tutkielmassa rajaudutaan kuitenkin yhden tukikohdan

ekonomiaan.

Pelissä on käytössä myös pysyväluonteinen resurssi nimeltä supply, joka tässä tullaan

suomentamaan muonaksi. Jokainen yksikkö vie jatkuvasti tietyn määrän muonaa,

ja uutta yksikköä ei voi rakentaa, mikäli muonaa on käytössä vähemmän kuin sitä

kuluu. Esimerkiksi jokainen työläinen kuluttaa yhden muonan ja Command Center

tuottaa 10 muonaa, joten pelin alussa käytetyn muonan tilanne on 4/10. Jos pe-

laaja tuottaa kuusi työläistä lisää, on muonan määrä nyt 10/10 eikä uuden yksikön

tuottamista voi enää aloittaa. Sen sijaan pelaajan on viimeistään tässä vaiheessa

rakennettava Supply Depot -rakennus, joka valmistuessaan lisää muonan määrää

kahdeksalla. Muonaa voi kuitenkin olla korkeintaan 200.

Seuraavaksi pelaaja voi rakentaa yhden tai useamman Barracks-rakennuksen, josta

tuotetaan jalkaväkiyksiköitä. Ihmisten perusyksikkö Marine maksaa myös 50 mi-

neraalia ja yhden muonan. Barracks-rakennus on esiehtona muiden tyyppisten ra-

kennusten rakentamiselle. Tällaisista esiehdoista muodostuu niin kutsuttu tekno-

logiapuu. Alussa vaihtoehtoja on vähän, mutta rakennuksien rakentaminen mah-

dollistaa yhä uuden tyyppisten rakennuksien ja joukkojen tuottamisen. Esimerkiksi

Barracksin jälkeen voi rakentaa Factory-rakennuksen, josta tuotetaan mekaanisia

maajoukkoja kuten Siege Tank -panssarivaunuja. Sen jälkeen puolestaan voi ra-

kentaa lentäviä aluksia tuottavan Starport-rakennuksen. Ihmisrodun teknologiapuu

esitetään kuvassa 2. Nuolet osoittavat esivaatimuksena olevasta rakennuksesta mui-

hin rakennuksiin ja yksikkötyyppeihin, joiden tuottaminen on mahdollista vasta sen

jälkeen. Kuvassa näkyy myös mistä rakennuksesta mitäkin yksikkötyyppiä voidaan

tuottaa.

Kehittyneemmät yksiköt ja rakennukset maksavat mineraalien lisäksi toista pelin

kuluvaa resurssia eli Vespene-kaasua. Tämän kerääminen ei onnistu suoraan, vaan
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sitä varten täytyy ensin kaasuesiintymään rakentaa Refinery-rakennus.

Kuva 2: Terran-rodun teknologiapuu

Vaikka tätä rakennetta pelialalla yleisesti kutsutaan teknologiapuuksi, ei läheskään

kaikissa RTS-peleissä kyseessä ole puhdas puurakenne, vaan yleisemmin suunnattu

syklitön verkko. Esimerkiksi puun solmun A esiehtona voi olla solmut B ja C, jotka

eivät riipu toisistaan, jolloin solmulla A olisi kaksi vanhempaa. StarCraft: Brood War

-pelissä rakenne näyttäisi kuitenkin olevan lähes puhdas puu, eli minkä tahansa

rakennuksen tai yksikön esiehdot muodostavat yhden ainoan polun juurisolmuna

toimivaan Command Centeriin. Tähänkin on kuitenkin ainakin kaksi poikkeusta.

Toisaalta Supply Depot on muusta puusta irrallinen solmu, jolla ei ole esiehtoja eikä

se ole esiehtona millekään, ja toisaalta Refinery on epäsuorasti esiehtona useimmille
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rakennuksille ja yksiköille, sillä ilman sitä ei voi kerätä kaasua.

Lisäksi joistakin rakennuksista voi kehittää teknologioita. Nämä voivat parantaa yk-

sikköjen perusominaisuuksia kuten vahinkopisteiden määrää tai mahdollistaa yksik-

kötyypille ominaisten erikoiskykyjen käyttämisen. Esimerkiksi Marine-yksiköllä on

erikoiskyky Stim Pack, jonka aktivoiminen kuluttaa yksikön kestopisteitä kymmenel-

lä, mutta kaksinkertaistaa hyökkäystaajuuden ja lisää liikkumisnopeutta muutaman

sekunnin ajaksi. Teknologiat rajataan kuitenkin tämän tutkielman ulkopuolelle.

On myös huomattava, että eri yksikkötyypit ovat hyviä eri tilanteissa ja eri yksikkö-

tyyppejä vastaan. Esimerkiksi Firebat tekee hyökätessään vahinkoa yhden yksikön

sijaan kaikkiin sen edessä olevalla pienellä alueella oleviin yksiköihin. Näin ollen

se on erinomainen suurtakin joukkoa heikkoja lähitaisteluyksiköitä vastaan, mutta

heikko kaukaa ampuvia yksiköitä vastaan. Ilmaan se ei puolestaan pysty hyökkää-

mään ollenkaan, joten lentävät yksiköt luonnollisesti voittavat sen aina. Pelissä on

myös näkymättömiä yksiköitä, joita vastaan voi hyökätä ainoastaan, jos lähistöllä

on näkymättömyyden poistava yksikkö tai rakennus.

2.4 Peliä pelaava agentti

RTS-peleissä tarvitaan kahta erilaista tekoälyä: ihmispelaajaa avustavaa ja ihmispe-

laajaa vastaan pelaavaa. Ihmispelaajaa avustava tekoäly tekee yksinkertaisia päätök-

siä ihmisen puolesta, koska ihminen ei ehdi tehdä kaikkea itse. Yhtenä esimerkkinä

tästä on polun etsintä. Jos pelaaja käskee yksikön liikkumaan johonkin paikkaan,

mutta suoraviivaisen reitin varrella on esimerkiksi vuori tai järvi, jota yksikkö ei

pysty ylittämään, etsii se automaattisesti lyhimmän mahdollisen reitin kohteeseen.

Toisena esimerkkinä pelaaja voi käskeä useista yksiköistä koostuvan ryhmän hyök-

käämään kohti tiettyä aluetta, jolloin tekoäly vastustajan joukkojen tielle sattuessa
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automaattisesti päättää, mihin vastustajan yksikköön kukin pelaajan yksikkö hyök-

kää. Tässä päätöksen ei ole tarkoituskaan olla optimaalinen. Tällöin nopeat ja tai-

tavat pelaajat voivat halutessaan antaa myös yksityiskohtaisempia käskyjä ja siten

parantaa taistelun lopputulosta.

Tässä tutkielmassa keskitytään sen sijaan kuitenkin ihmispelaajaa vastaan pelaa-

vaan tekoälyyn. Tyypillisiä nimityksiä tällaiselle peliä itsenäisesti pelaavalle ohjel-

mistolle ovat agentti tai botti. Kun kehitetään tekoälyä kaupalliseen peliin, on tavoit-

teena maksimoida pelaajan nautinto. Tekoälyn on tällöin oltava uskottava, riittävän

vaikea ja vaihteleva mutta ei ylivoimainen. Tässä tutkielmassa otetaan kuitenkin tie-

teellisempi lähestymistapa ja pyritään kohti optimaalisesti pelaavaa tekoälyä. Tällä

tavalla saaduilla tuloksilla on enemmän käyttöä pelien ja viihdekäytön ulkopuolel-

la. Toisaalta ylivoimaistakin tekoälyä voidaan tarvittaessa heikentää pelaajan tasoa

vastaavaksi esimerkiksi lisäämällä satunnaisuutta tai tarkoituksellisesti epäoptimaa-

lisia päätöksiä. Toistaiseksi tekoäly on RTS-peleissä kuitenkin niin paljon ihmispe-

laajia jäljessä, ettei tähän ole tarvetta. Toisinaan agenttien kehitystä päin vastoin

helpotetaan antamalla sen huijata. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Fog of War -efektin

poistamista eli täydellisen informaation sallimista tai nopeampaa resurssien kerää-

mistä. Tämä kuitenkin näkyy helposti pelaajalle epämielekkäänä pelikokemuksena

ja on myös tekoälytutkimuksen kannalta vähemmän kiinnostavaa.

Jotta agentti pystyisi pelaamaan peliä menestyksekkäästi, on sen pystyttävä suo-

riutumaan kaikista peliin kuuluvista osa-alueista. Karkeimmillaan peli voidaan ja-

kaa kahteen osaan, joista RTS-pelien harrastajien kesken puhutaan nimillä mikro-

ja makrotaso. Makrotaso sisältää esimerkiksi suuren linjan strategiat, tuotettavien

joukkojen valitsemisen ja tuotantokomentojen suorittamisen. Mikrotasolla puoles-

taan keskitytään optimoimaan jopa yksittäisten joukkojen toimia niin, että taiste-

luissa saavutetaan paras mahdollinen lopputulos käytettävissä olevilla joukoilla.
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Toisaalta käytetään myös kolmiportaista jakoa strategiaan, taktiikoihin ja reaktii-

viseen ohjaukseen [OSU+13, Chu16, s. 7-38]. Tässä strategia vastaa jossain mää-

rin makrotasoa ja reaktiivinen ohjaus mikrotasoa, kun taas taktiikat ovat jossain

niiden välissä. Taktiikat eroavat strategioista siten, että ne ovat konkreettisempia

lyhyemmän tähtäimen suunnitelmia, joilla pyritään saavuttamaan strategiselta ta-

solta määrätyt tavoitteet. Verrattuna reaktiiviseen ohjaukseen taktiikat puolestaan

käsittävät yksittäisiä joukkoja suurempien ryhmien hallinnointia hieman pidemmäl-

lä aikajänteellä. Toisaalta mallia voidaan hahmottaa myös niin, että esimerkiksi pää-

tös rakentaa puolustusrakennus on strategiaa, sen tarkempi sijoittelu taktiikkaa ja

vapaan työläisen valinta ja rakennuskäskyn antaminen reaktiivista ohjausta.

Mikrotasolla tekoäly alkaa jo olla ihmispelaajaa parempi, sillä siinä riittää tehdä suu-

ri määrä yksinkertaisia päätöksiä lyhyessä ajassa. Vaikka ammattipelaajien APM

(Actions Per Minute) eli suoritettujen käskyjen määrä minuutissa on parhaillaan

jopa 300, ei ihmispelaaja pysty hiirtä käyttäen kuitenkaan komentamaan yksittäi-

siä yksiköitä yhtä nopeasti ja tarkasti kuin tietokone. Näin ollen mikäli vertaillaan

agenttia ja ihmistä vastakkain, voisi olla järkevää rajoittaa myös agentin APM jol-

lekin tasolle.

Mikrotason mahdollisia taktiikoita on esimerkiksi käskeä jokainen yksikkö liikku-

maan poispäin vastustajasta välittömästi jokaisen laukauksen jälkeen, kunnes ase

on jälleen valmis, jolloin vastustajan lyhyemmän kantaman joukot eivät välttämät-

tä pääse edes hyökkäysetäisyydelle. Myös ammuttavien kohteiden valitseminen on

tärkeää ja tekoälylle suhteellisen helppoa. Tässä oleellinen käsite on yksikön DPS

(Damage Per Second) eli yksikön sekunnissa aiheuttamien vahinkopisteiden määrä,

sekä toisaalta DPS:n suhde yksikön kestopisteiden määrään. Kohteiden valitsemisen

tavoitteena on pudottaa taisteluun osallistuvien vastustajan joukkojen yhteenlas-

kettua DPS-arvoa mahdollisimman nopeasti. Näin ollen on parempi keskittää hyök-

käyksiä tiettyihin yksiköihin, jolloin ne tuhoutuvat nopeasti ja vastustajan DPS las-
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kee, toisin kuin jos hyökkäykset kohdistettaisiin tasaisesti kaikkiin vastustajan jouk-

koihin. Toisaalta kannattaa aloittaa yksiköistä, joiden DPS on suuri suhteessa kesto-

pisteiden määrään. Näihin ja vastaaviin tehtäviin on esitetty runsaasti erilaisia rat-

kaisuja. Niissä on hyödynnetty muun muassa Bayes-verkkoja [SB11b, PG12], vahvis-

tusoppimista [WW12], potentiaalikenttiä [RS12, MUIS11], Monte-Carlo -algoritmeja

[Wan12] ja heuristisia min-max -algoritmeja [CSB12].

Makrotasolla eli strategioissa ja taktiikoissa agentit ovat kuitenkin niin paljon ih-

mispelaajia jäljessä, että ihmispelaaja yleensä voittaa tietokoneen, vaikka agentin

mikrotaso olisikin erinomaisesti toteutettu. Luvusta 3 eteenpäin perehdytään mak-

rotasolle kuuluvaan tuotantojärjestyksen optimointiin. Muita makrotason ongelmia

on erilaiset suuren linjan strategioihin kuuluvat osaongelmat, kuten esimerkiksi

joukkokoostumuksien päättäminen, hyökkäyksien ja laajentumisen ajoittaminen,

joukkojen ja puolustuksen sijoittelu sekä vastustajan tiedustelu ja mallintaminen.

Osaa näistä sivutaan luvussa 2.5, mutta toistaiseksi näihin liittyvä tutkimus on ollut

rajallista.

2.5 Agentin laadulliset vaatimukset

Sen lisäksi että agentin täytyy suoriutua pelin pelaamiseen vaadittavista tehtävistä

eli niin sanotuista toiminnallisista vaatimuksista, on agentin arkkitehtuuria ja algo-

ritmeja suunniteltaessa tärkeää huomioida myös ei-toiminnalliset eli laadulliset vaa-

timukset, joita voidaan eritellä laatuattribuuttien kautta [CdPL09]. Yleensä kaikkia

laatuattribuutteja ei voi toteuttaa täydellisesti yhtäaikaa, vaan olennaista on niiden

priorisoiminen.

Suorituskyky tarkoittaa sitä, missä ajassa ohjelmisto suoriutuu tehtävistään tietyllä

prosessoriteholla ja paljonko se käyttää muistia. Suorituskyky on erittäin tärkeää,
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sillä peli toimii reaaliajassa. Kilpailuissa sallitaan rajattu määrä laskenta-aikaa pe-

liruutua (frame) kohti, ja ohjelman täytyy itse huolehtia rajoissa pysymisestä hyl-

käyksen uhalla. Näin ollen algoritmien on oltava tehokkaita, ja lisäksi laskentaresurs-

sien käyttöä täytyy pystyä hallinnoimaan ja valvomaan. Hitaiden algoritmien täy-

tyisi pystyä keskeyttämään laskenta ja jatkamaan sitä myöhemmässä peliruudussa

uudelleen. Lisäksi anytime-ominaisuus on tärkeä eli algoritmin kyky palauttaa tois-

taiseksi paras tulos kesken laskennan. On myös tarpeen luoda komponentti, joka

keskitetysti jakaa laskenta-aikaa eri asioita suoritettaville komponenteille järkevällä

tavalla.

Oikeellisuudella tarkoitetaan sitä, saavuttaako laskenta oikean tuloksen tai optimaa-

lisen ratkaisun. Tässä yhteydessä oikeellisuutta ei voida pitää suurimmassa osassa

komponentteja erityisen tärkeänä. Ratkaisujen täydellisyys ei usein ole realistisesti

edes saavutettavissa ongelmakentän monimutkaisuuden ja laskentaresurssien rajal-

lisuuden vuoksi, vaan riittää saavuttaa järkeviä ja uskottavia tuloksia.

Tämä vaikuttaa myös testauksen luonteeseen. Järjestelmätason testauksessa ei voida

testata, tekeekö ohjelma tarkalleen oikeat asiat, koska niitä ei voida yksiselitteisesti

ja tarkasti määritellä. Näin ollen järjestelmätasolla tärkeämpää on varmistaa, että

ohjelma toimii päällisin puolin oikein eikä kaadu virheisiin. Lisäksi voidaan mitata

ohjelmiston pärjäämistä pelissä erilaisia vastustajia vastaan. Testattavuus yksittäis-

ten komponenttien ja metodien tasolla sen sijaan on melko tärkeää. Koska järjestel-

mä tulee olemaan laaja ja monimutkainen, on sen kehittäminen mahdotonta, ellei

komponentteja pysty yksikkötestaamaan kohtuullisen hyvin. Myös integraatiotes-

taukseen on syytä kiinnittää huomiota. Tällä varmistetaan, että eri komponenttien

monimutkainen vuorovaikutusverkosto toimii.

Luotettavuutta kuvaa virheiden esiintymistiheys. Luotettavuus katsotaan sikäli mel-

ko tärkeäksi, että ohjelman kaatava virhe aiheuttaa tekoälypelaajan lamaantumisen.
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Kilpailussa tämä johtaisi häviöön ja ihmisvastustajan kohdalla helppoon voittoon

sekä siten erittäin huonoon pelikokemukseen. Kyky palautua virheestä ja jatkaa oh-

jelman suoritusta on siis tärkeää.

Muokattavuus ja laajennettavuus ovat myös oleellisia. Järjestelmä on aivan liian

suuri toteutettavaksi ja testattavaksi kerralla, joten iteratiivisen kehityksen mah-

dollistamiseksi modulaarisuus on välttämätöntä. Ohjelman tulee muodostaa kehys,

joka mahdollistaa eri osa-alueista huolehtivien komponenttien tai jopa yksittäisten

algoritmien korvaamisen toisilla sekä näin uusien tekoälymenetelmien testaamisen.

Komponenttien välinen tiedon- ja kontrollinsiirto sekä niiden väliset riippuvuudet

on siis mietittävä tarkasti, jotta uudenlaisten ideoiden mukaan tuominen ei aiheut-

taisi merkittäviä muutoksia muualle järjestelmään. Käytettävien komponenttien ja

algoritmien nopea vaihtaminen konfiguroinnin kautta tulisi olla mahdollista, jotta

niiden keskinäinen vertailu helpottuisi. Konfiguroitavuus on siis myös oleellinen laa-

tuattribuutti.

Integroitavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta liittyä muihin järjestelmiin ja toimia

yhdessä niiden kautta. Erityisen tärkeää tämä ei ole, mutta periaatteessa agentti

voisi hyödyntää esimerkiksi web-palvelua, joka tarjoaisi tilastotietoa viime aikoina

suosituista strategioista. Tekoälykilpailuissa tämä tuskin on kuitenkaan sallittua.

Uusien kaupallisten pelien tuottamisen kannalta eri komponenttien ja algoritmien

uudelleenkäytettävyydestä olisi merkittävää hyötyä. Ideaalitilanteessa tekoäly olisi

mahdollisimman älykäs ja itsenäinen, jolloin sen toteutus ei vaatisi merkittävästi

siihen ulkopuolelta syötettyä asiantuntemusta pelin lainalaisuuksiin ja strategioihin

liittyen. Tällöin tekoälyn kehittäminen uusiin peleihin sekä samojen komponenttien

ja algoritmien uudelleenkäyttö olisi helpompaa ja nopeampaa. Vielä nykyään mo-

net tekoälyn ongelmat kuten strategian luonti ohitetaan usein kokonaan. Sen sijaan

agentille ohjelmoidaan joukko valmiita toimintamalleja ja strategioita, joista ne va-
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litsevat jonkin noudatettavaksi. Koska uutta peliä luotaessa hyvät strategiat eivät

ole vielä päässeet kehittymään pelaajien toimesta, vaatii tällainen ennalta käsikir-

joitettu eli niin sanotusti skriptattu tekoäly valtavasti strategioiden tutkimista pelin

kehittäjien osalta. Pelin julkaisun jälkeen pelaajien taitotaso menee pelin tekoälystä

myös nopeasti ohi ilman jatkuvia päivityksiä. Älykäs ja oppiva uudelleenkäytettä-

vä tekoäly vähentäisi näin ollen kehityskustannuksia sekä tuotanto- että ylläpitovai-

heessa. Toisaalta niin kauan kun edes kokonaan yhtä peliä varten suunniteltu tekoäly

ei pärjää ihmiselle, on uudelleenkäytettävyys muissa peleissä vielä toissijaista.

2.6 Agentin arkkitehtuuri

Koska StarCraft-peliin liittyen järjestetään vuosittain tekoälykilpailuja, on erilaisia

arkkitehtuureja esitetty jo monia. Ontañón ja muut esittelevät seitsemän kilpailuissa

menestyneen agentin arkkitehtuureja pintapuolisesti [OSU+13]. Ongelmakentän ha-

jottamista komponentteihin on näissä ajateltu kahdessa eri suunnassa. Toisaalta se

voidaan jakaa hajoita ja hallitse -periaatteella erillisiin rinnakkaisiin ongelmiin, ku-

ten tuotannon ja joukkojen hallitsemiseen. Toisaalta taas eri ongelmat voidaan jakaa

eri abstraktiotasojen mukaan hierarkkisesti siten, että esimerkiksi yksi komponentti

hallitsee joukko-osastoja ja toinen komponentti sen alapuolella yksittäisiä joukko-

ja. Tällöin yleensä ylemmän komponentin päätökset toimivat alemman komponen-

tin tavoitteina. Useimmat näistä arkkitehtuureista hyödyntävät jakoa molemmissa

suunnissa. Lisäksi yhteisenä piirteenä useilla agenteilla on sovittelija- tai liitutaulu-

komponentti, joka huolehtii rinnakkaisten komponenttien yhteistyöstä ja konfliktien

selvittämisestä. Liitutaulukomponentilla tarkoitetaan yhteistä tietovarastoa, jonka

avulla päätöksentekoa voi koordinoida [MF09, s. 459-466]. Komponentit voivat lu-

kea taululta muiden komponenttien tuottamaa tietoa sekä lisätä tai tarkentaa sitä

oman erikoistumisensa perusteella. Sovittelijakomponentti puolestaan toimii päätök-

sentekijänä, mikäli kahden eri komponentin tuottamat päätökset ovat ristiriidassa
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keskenään esimerkiksi niin, että molemmat pyytävät käyttöönsä samoja yksiköitä

tai resursseja.

Edellä mainitussa julkaisussa esitetyistä agenteista kaksi, UAlbertaBot ja

BroodwarBotQ, sekä sen ulkopuolelta ainakin SCAIL ja QUORUM on käsitelty

joiltain osin tekijöidensä puolesta tieteellisten artikkelien muodossa. Alla esitellään

nämä tarkemmin.

UAlbertaBot

UAlbertaBot on yksi kehittyneimmistä RTS-agenteista, sijoittuen vuonna 2011 toi-

seksi sekä AIIDE StarCraft AI että CIG StarCraft AI -kilpailuissa [CB12].

UAlbertaBotin modulaarinen ja hierarkkinen arkkitehtuuri muistuttaa paljon useim-

pia muita edistyneitä toteutuksia ja hakee innoituksensa sotilasjohdon selkeistä ko-

mentoketjuista. Modulaarisuus mahdollistaa osaongelmia ratkovien komponenttien

toteutuksen vaihtamisen tekemättä muita muutoksia ja helpottaen siten iteratiivista

kehitystä. Esimerkiksi vuoden 2010 kilpailuun osallistuessa kaikki agentin kompo-

nentit oli vielä toteutettu kovakoodattuina skripteinä, kun taas vuoden 2011 kilpai-

luun järjestelmään oli integroitu uusi tuotantojärjestystä suunnitteleva komponentti

sekä uusi heuristista etsintää käyttävä joukkojen mikrohallinnasta vastaava kompo-

nentti [CSB12].

Kuvassa 3 havainnollistetaan UAlbertabotin arkkitehtuuria. Agentin Game

Commander -luokka tekee päätökset korkean tason strategiasta koko tilannekuvan

kattavan informaation perusteella. Näiden päätösten mukaan se antaa käskyjä eteen-

päin tuotannosta vastaavaan Macro-pakkaukseen sekä sotajoukkojen komentamises-

ta vastaavaan Combat-pakkaukseen. Nämä pakkaukset puolestaan jakautuvat hie-

rarkkisesti jakaen tehtävät eri abstraktiotasoihin.
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Vuoden 2011 AIIDE-kilpailussa agenteille sallittiin 55 ms laskenta-aikaa yhtä pe-

liruutua kohti ja aikarajoituksen ylityksistä tuomittiin häviö. Käytettävien lasken-

taresurssien kontrollointi on siis tärkeää. UAlbertaBotissa ongelma ratkaistiin aja-

malla ensin yksinkertaiset rutiinit ja jakamalla sitten jäljellä oleva aika raskaammil-

le anytime-algoritmeille. Mikrohallinnan algoritmin suoritus rajoitettiin yhden ruu-

dun kestoiseksi, sillä optimaalinen joukkojen mikrohallinta vaatii mahdollisimman

nopeaa reagointia. Sen sijaan tuotantojärjestystä suunnittelevan algoritmin suori-

tus hajautettiin usean ruudun ajalle, sillä pidemmästä laskenta-ajasta saavutettava

hyöty on paljon suurempi kuin muutaman sekunnin viiveestä aiheutuva haitta.

Kuva 3: UAlbertaBotin arkkitehtuuri [CB12]

BroodwarBotQ

BroodwarBotQ:n ajatuksena on käyttää ammattilaispelaajien otteluista kerättyä

dataa Bayes-verkkona vastustajan strategian tunnistamiseen [SB11a]. Vastustajan

arvioidun strategian pohjalta laaditaan vastastrategia ja vastaavat tavoitteet, joi-

ta käytetään joukkojen ohjaamisen ja tuotannon suunnittelun lähtökohtana. Kuvan

4 mukaisesti taisteluista vastaava Combat-pakkaus on jaettu päällekkäisiin kom-

ponentteihin abstraktiotason mukaan, ja ekonomiasta sekä tuotannosta vastaava
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Economy-pakkaus on jaettu lähinnä rinnakkaisiin komponentteihin hajoita ja hal-

litse -periaatteella [OSU+13].

Kuva 4: BroodwarBotQ:n arkkitehtuuri [OSU+13] ja [SB11a] mukaan

SCAIL

Myös SCAIL-agentin korkeantason arkkitehtuuri perustuu eri asioista huolehtivien

komponenttien yhteistoimintaan [YSA+12]. Sen keskiössä on tavoiteperustainen suun-

nittelu (goal-oriented action planning). Tällä tarkoitetaan sitä, että agentilla on pe-

lin aikana muuttuva lista tavoitteita, joita se pyrkii saavuttamaan. Agentti pyr-

kii itsenäisesti päättelemään parhaat keinot tavoitteen saavuttamiseksi pelitilanteen

huomioon ottaen.

Toisaalta arkkitehtuuri on tehtäväperustainen. Artikkelissa käsitteenä määritellään

työtehtävä (task), joka on pyyntö jonkin toiminnon suorittamiseksi. Tällainen voi

olla esimerkiksi tietynlaisen rakennuksen rakentaminen. Agentti voi käyttää jotain

etukäteen suunniteltua kovakoodattua strategiaa, jolloin osa näistä työtehtävistä

tulee suoraan sen perusteella. Toisaalta myös eri komponentit voivat luoda työteh-

täviä. Esimerkiksi vastustajan hyökätessä luodaan työtehtävä, jonka tavoitteena on

siirtää joukot puolustamaan kyseistä paikkaa.
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Työtehtävään liitetään suunnitelma toiminnon toteuttamiseksi. Esimerkiksi raken-

tamisen kohdalla tehtävä voidaan jakaa osiin, joihin kuuluu muun muassa tarvitta-

vien resurssien varaaminen sekä rakennuspaikan ja rakentavan työläisen valitsemi-

nen. Työtehtävään sisällytetään myös työkalut suorituksen edistymisen valvomiseen,

jotka ilmoittavat järjestelmälle suorituksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta,

jos ne eivät pysty itse korjaamaan virhettä esimerkiksi tuomalla uuden työläisen

jatkamaan rakentamista vanhan tuhouduttua. Sovittelijakomponentin tehtävänä on

ratkaista konfliktit jonossa olevien työtehtävien pyytäessä samoja resursseja.

Tätä kuvaavassa kuvan 5 kaaviossa tehtävägeneraattorit (1) tuottavat tehtäviä, jot-

ka jäävät odottamaan (2). Sovittelija (3) valitsee näistä seuraavaksi toteutettavat.

Mikäli ne todetaan saavutettavissa oleviksi (4), ne siirtyvät suoritettaviksi (5) ja

valvottaviksi (6).

Kuva 5: SCAIL-agentin työtehtäväpohjainen arkkitehtuuri [YSA+12]

Pelin epätäydellisen informaation takia SCAIL pitää yllä tietokantaa uskomuksista.

Esimerkiksi mikäli havaitaan vastustajan rakennus, lisätään tieto sen sijainnista tie-
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tokantaan. Säännöstöjen avulla uskomuksista voidaan myös johtaa uusia uskomuksia

päättelemällä. Esimerkiksi mikäli havaitulla rakennuksella on teknologiapuussa esi-

vaatimuksia, voidaan samalla lisätä kantaan alustava tieto siitä, että myös tällaisten

rakennusten on jo oltava olemassa, vaikka niiden sijaintia ei vielä tiedetäkään. Myös

tieto vastustajan joukkojen viimeisestä havaitusta sijainnista auttaa päätöksenteos-

sa erityisesti lyhyellä aikavälillä. Näin omat joukot eivät lähde välittömästi hyök-

käämään pieneltä vaikuttavaa vastustajan joukkoa kohti osan vastustajan yksiköis-

tä kadottua näkökantaman ulkopuolelle. Uskomusten hallinnointiin ja analysointiin

SCAIL käyttää yksinkertaistettua versiota DBSCAN-algoritmista [EKSX96].

Yksikköjen tuottaminen on toteutettu määrittelemällä tasaisesti kasvava tuotan-

totarvetta kuvaava luku. Sen saavuttaessa asetetun rajan käynnistetään yksikön

tuottaminen ja palautetaan arvo nollaan. Se, mitä yksikkötyyppiä aletaan tuottaa,

riippuu strategiassa määritellyistä suhdeluvuista. Voidaan esimerkiksi pyrkiä kohti

joukkoa, joka sisältää yhden Medic-yksikön jokaista kolmea Marine-yksikköä koh-

ti. Näitä suhteita voidaan myös säätää sen mukaan, mikä on vastustajan havaittu

strategia ja joukkokoostumus.

Tiedustelua varten pelikartalle on etukäteen kiinnitetty strategisesti merkittäviä

alueita, joille asetetaan tiedustelun näkökulmasta kiinnostavuutta kuvaava heuristi-

nen arvo. Tiedustelijat liikkuvat todennäköisemmin kohti alueita, joissa tämä arvo

on suurempi. Mikäli tiedustelu paljastaa jotain uutta tietoa, päivitetään kyseiseen

paikkaan liittyvää pisteytystä suuremmaksi, jolloin tiedustelija palaa kyseiseen paik-

kaan jatkossa useammin.

Hyökkäysajoituksen SCAIL perustaa joukkojen vahvuuksien vertailuun. Vahvuut-

ta arvioivana heuristiikkana käytetään joukkojen ja niiden teknologiaparannusten

yhteiskustannusta. Mikäli omien joukkojen vahvuus ylittää vastustajan joukkojen

uskotun vahvuuden riittävällä marginaalilla, laukaistaan hyökkäyskomento eli luo-
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daan siitä työtehtävä. Laskennassa arvioidaan myös uskomusten ajantasaisuutta

painottamalla tuoretta tietoa enemmän.

Suoritetussa vertailussa SCAIL pärjäsi kohtalaisesti useimpia muita kilpailuihin osal-

listuneita agentteja vastaan jo kehitystyön alkuvaiheessa ja voitti pelin sisäisen te-

koälyn helposti.

QUORUM

Myös QUORUM perustuu melko vastaavaan tarvepohjaiseen arkkitehtuuriin, jossa

avainasemassa ovat asynkronisesti toimivat tavoitegeneraattorit [YH12]. Tavoitege-

neraattori vastaa jotain korkean tason tarvetta ja tuottaa kyseisen tarpeen tyydyt-

tämiseen tähtääviä alitavoitteita. Korkean tason tarve voisi olla esimerkiksi hyök-

käyksen suorittaminen, johon voi liittyä alitavoite tuottaa joukkoja. Tämän alita-

voite puolestaan voi olla rakentaa joukkoja tuottavia rakennuksia. Lisäksi tavoi-

tegeneraattori mittaa tarpeen voimakkuutta. Sen ylittäessä tietyn arvon välittää

tavoitegeneraattori alitavoitteet eteenpäin tavoitesovittelijalle.

Tavoitesovittelija valitsee samoista resursseista kilpailevista toisensa poissulkevis-

ta tavoitteista toteutukseen päätyvät. Valinta tehdään prioriteettiprofiilien avulla,

jotka asettavat eri tavoitteiden tärkeyden. Lopulta reaktiivinen suunnittelukerros

jakaa valitut tavoitteet matalan tason komennoiksi ja valvoo niiden suoritusta. Vir-

heen tapahtuessa se voidaan yrittää korjata tai hylätä suunnitelma. Esimerkiksi jos

rakennusta rakentamaan valittu työläinen tuhoutuu, voidaan tällainen virhe korjata

valitsemalla uusi työläinen. Sen sijaan jos esimerkiksi esivaatimuksena ollut raken-

nus tuhoutuu, saattaa olla viisaampaa hylätä suunnitelma kokonaan ja valita toinen

suunnitelma.

Tutkimus esittää parhaiden tulosten syntyneen käyttämällä dynaamisesti pelitilan-

teen mukaan vaihtuvia prioriteettiprofiileja. Strategiset havainnot vastustajasta ja
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pelitilanteesta yhdistetään koneoppimiseen pohjautuvalla algoritmilla parhaiten sii-

nä tilanteessa menestyneisiin profiileihin. Jokseenkin vastaavanlaista tapauskohtais-

ta päättelyä (case-based reasoning) on yritetty soveltaa myös useissa muissa tut-

kimuksissa pelin eri osa-alueilla [WM09, WMJ10, AMP05, OMSR10, OMSR07,

CG11].
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3 Tuotantojärjestyksen optimointi

Tuotantojärjestykset eli missä järjestyksessä rakennetaan rakennuksia, tuotetaan

joukkoja ja kehitetään niille teknologiaparannuksia, on makrostrategian merkittä-

vimpiä osa-alueita. Erityisesti tämä korostuu pelin alkuvaiheessa, jossa muutaman

sekunnin viive voi riittää ratkaisemaan pelin, mikäli vastustajan strategiana on hyö-

kätä mahdollisimman nopeasti. Alkupelin tuotantojärjestykset muistuttavat taval-

laan shakin avauksia, ja ammattilaispelaajat ovatkin tutkineet niitä samalla tavalla.

Useimmat agentit käyttävät tällaisia valmiiksi suunniteltuja avauksia, mutta ne ei-

vät yleensä osaa mukauttaa niitä riittävän hyvin yllättävien tilanteiden sattuessa.

Osa agenteista onkin siirtynyt käyttämään tuotantojärjestyksien reaaliaikaista suun-

nittelua hakualgoritmeilla. Alla esitellään tarkemmin olemassa olevia ratkaisuja sekä

pyritään kehittämään uusia.

Mikäli tuotantojärjestyksen optimoinnin tavoitteeksi asetetaan tuottaa tietty määrä

tiettyjä yksikkötyyppejä mahdollisimman nopeasti, voidaan ongelma nähdä rajoitet-

tuna resurssien kohdentamisen ongelmana, jossa samanaikaiset toiminnot on sallittu

ja tavoitteena on kokonaiskeston minimointi [CB11]. Aikataulutukseen ja resurssien

kohdentamiseen liittyvistä muista ongelmista ainakin job-shop scheduling problem

on hyvin tunnettu [CDMT94]. Tästä klassisesta paljon tutkitusta ongelmasta on mo-

nia variaatioita, mutta sen perusidea on, että työtehtäviä pyritään jakamaan koneille

optimaalisella tavalla niin, että prosessin kokonaiskesto minimoituu .

Erilaisia algoritmeja juuri RTS-pelien tuotantojärjestysongelmaan on myös esitetty

muutamia. Näitä käydään tarkemmin läpi luvussa 3.2, kun taas luvussa 3.3 esitellään

uusia vaihtoehtoja ongelman ratkaisuun.
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3.1 Optimoinnin vaikeudet

Jotta optimointia voidaan tehdä, on sillä oltava selkeät tavoitteet eli mitä pyritään

optimoimaan. Esimerkiksi optimoitaessa reittiä johonkin täytyy ensin tietää, onko

tavoitteena lyhin vai nopein reitti. Tavoitteiden määrääminen on tuotantojärjestyk-

sien tapauksessa jo itsessään monimutkainen ongelma, mikäli halutaan saavuttaa pe-

lin kannalta hyödyllisiä tuloksia. Yksi merkittävä kysymys on, mihin kannattaa ve-

tää raja strategian suunnittelun ja tuotantojärjestyksen suunnittelun välillä. Ilman

selkeää strategiaa jää optimoinnin tavoitteeksi esimerkiksi mahdollisimman vahvan

sotajoukon tuottaminen mahdollisimman nopeasti. Näin epämääräinen korkean ta-

son tavoite ei kuitenkaan auta rajaamaan hakuavaruutta riittävästi. Jotta hakua-

varuuden koko olisi ollenkaan hallittavissa, täytyy ennen optimoinnin aloittamista

olla riittävän selkeä tavoite, kuten tuottaa tietty joukko yksiköitä mahdollisimman

nopeasti. Toisaalta kuitenkin oikean strategian valitsemisessa tarvitaan myös tietoa

siitä, miten nopeasti mitäkin on mahdollista tuottaa. Näin ollen näitä osaongelmia

ei välttämättä voi pitää täysin erillään, vaan riippuvuus niiden välillä on molempiin

suuntiin. Tässä tutkielmassa kuitenkin rajataan strategian valinta aiheen ulkopuo-

lelle ja keskitytään optimoimaan tuotantojärjestys tarkasti ennalta määriteltyjen

tavoitteiden suhteen.

Seuraavissa kappaleissa tavoite tullaan määrittelemään niin, että pyritään tuotta-

maan tietty joukko yksiköitä kuten esimerkiksi joukko {8 Marine, 2 Siege Tank,

13 työläinen} mahdollisimman nopeasti. Tämä valinta pitää ongelman riittävän yk-

sinkertaisena ja on toisaalta vertailukelpoinen muuhun aiheesta tehtyyn tutkimuk-

seen, jossa on yleensä otettu sama lähestymistapa. Jatkotutkimuksessa kannattaa

kuitenkin huomioida, että pelin kannalta näin määritelty tavoite ei ole kovin hyvä,

sillä se ottaa huomioon ainoastaan lopputilan. Tällöin optimointi johtaa tuotanto-

järjestykseen, jossa ensin keskitytään pelkästään ekonomian ja tuotantorakennus-
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ten kehittämiseen ja vaaditut sotajoukot kehitetään vasta lopuksi. Tällöin lopputila

saavutetaan nopeiten, mutta toisaalta pelin alussa ei ole mitään puolustusta, jolloin

vastustaja voittaa helposti hyökkäämällä nopeasti pienellä joukolla.

Yksi vaihtoehto voisi olla laajentaa strategiasta saatavaa tavoitejoukkoa sisältämään

myös erilaisia välitavoitteita ja rajausehtoja. Analysoimalla tunnettuja strategioita

sekä tuotantojärjestyksiä vastustajan näkökulmasta, voidaan saada hyvä kuva sii-

tä, mihin uhkiin täytyy varautua missäkin ajassa. Tällöin hakuavaruutta voidaan

karsia niin, että hylätään ratkaisut, jotka eivät pysty tarjoamaan vastausta näihin

uhkiin ajassa, jossa ne esiintyvät. Ratkaisujen vertailussa voisi myös käyttää pelkän

loppuajan sijaan heuristista pisteytystä, jossa painotetaan lisäksi esimerkiksi vä-

litavoitteiden saavuttamisen nopeutta. Tällaiset vielä selvästi monimutkaisemmat

ongelmat jätetään kuitenkin jatkotutkimuksen kohteeksi.

Helpoin tapa hahmottaa ongelmaa on nähdä se kuvan 7 mukaisena puurakentee-

na. Tästä eteenpäin yksiköille ja rakennuksille käytetään yleiskäsitteenä nimitystä

peliobjekti. Pelin alussa voidaan tuottaa joku neljästä mahdollisesta peliobjektis-

ta (työläinen, Supply Depot, Refinery tai Barracks). Seuraavaksi voidaan jälleen

tuottaa joku näistä, ja puu jatkaa haarautumista. Lisäksi mikäli ensimmäisenä tuo-

tettavana peliobjektina oli Barracks, voidaan sen jälkeen tuottaa myös Marine tai

Academy. Tuotettavat peliobjektit ovat tässä puun solmuja.

Jokaiseen solmuun liittyy myös aika t, joka kuvaa monennenko peliruudun kohdal-

la kyseisen solmun kuvaaman peliobjektin tuotanto voidaan aloittaa. Esimerkiksi

ensimmäisellä tasolla työläisen tuotannon voi aloittaa heti, sillä kaikki tarvittavat

resurssit ovat jo valmiina, joten sille t = 0. Sen sijaan esimerkiksi Barracks voidaan

aloittaa vasta, kun mineraaleja on kerätty 100 lisää eli noin ajassa t = 556. Solmut

voivat kuvata vain sellaisia peliobjekteja, jotka voidaan kyseisestä tilasta lähtien

tuottaa jossain vaiheessa ilman, että välissä tarvitsee tuottaa jotain muuta.
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Kuva 6: Esimerkki hakupuun rakenteesta pelin alussa

Tässä havaitaan helposti, että vaikka tavoitteet määriteltäisiin yksinkertaisesti, on

hakuavaruutta joka tapauksessa pystyttävä karsimaan tehokkaasti. Jokaisen toimin-

non kohdalla mahdollisten vaihtoehtojen määrä riippuu aiemmista valinnoista. Peli-

tuntemuksen perusteella esittäisin kuitenkin karkeana arviona suuruusluokasta, että

suoritettavan toiminnon järjestysnumeron ollessa n pelin alusta laskien, on mah-

dollisia vaihtoehtoja noin 3 + n. Näin ollen mahdollisten tilojen määrä etsintäpuun

tietyllä tasolla N olisi:

xN =
N∏
n=1

(3 + n) =
N+3∏
n=4

n =
(N + 3)!

3!
=

(N + 3)!

6
(1)

Vaihtoehtojen määrä ei tietenkään oikeasti kasva loputtomiin ja joissain tilanteis-

sa vaihtoehtojen määrä voi jopa vähentyä, sillä esimerkiksi samaa teknologiaa ei

voi kehittää kahteen kertaan. Teoriassa kuitenkin vaihtoehtojen määrä seuraavaa

tuotettavaa asiaa valittaessa voi olla jopa 58. Taulukko 1 havainnollistaa, kuinka

hakuavaruus kasvaa erittäin nopeasti puun syvyyden funktiona.
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Taulukko 1: Hakuavaruuden kasvun approksimaatio toimintosarjan pituuden funk-
tiona

Puun syvyys Vaihtoehtojen määrä Lehtisolmujen määrä Solmujen määrä

1 4 4 5
2 5 20 25
3 6 120 145
5 8 6720 7705
8 11 6 652 800 7 325 785
11 14 1,45E+010 1,57E+010

Monista muista ongelmista poiketen tässä puun läpikäymisen lisäksi myös sen ra-

kentaminen on huomattavan raskas operaatio. Jokaisen solmun kohdalla on ensin

rajattava mitkä toiminnot ovat sallittuja ilman, että välissä suoritetaan muita toi-

mintoja. Seuraavaksi niistä on muodostettava lapsisolmut, joihin kopioidaan kaikki

tieto pelitilasta, ja lopuksi simuloidaan niissä pelitilaa eteenpäin, kunnes kyseisen

toiminnon suorittaminen tulee mahdolliseksi. Ongelma syntyy siis jo melko pienel-

läkin määrällä solmuja, mikä täytyy ottaa huomioon tehtävään sopivaa algoritmia

suunniteltaessa.

Pelin edettyä riittävän pitkälle kasvaa resurssien, joukkojen ja rakennusten määrä

sekä siten mahdollisten suoritettavien toimintojen määrä niin suureksi, ettei haku-

avaruuden koko ole enää mitenkään hallittavissa. Tässä vaiheessa yksityiskohtaisel-

la tuotantojärjestyksellä ei kuitenkaan ole enää yhtä suurta merkitystä, vaan ongel-

maan soveltunee paremmin tarvepohjaiset algoritmit, jotka mittaavat strategian ja

pelitilanteen määräämiä tarpeita ja pyrkivät tyydyttämään niitä prioriteettijärjes-

tyksessä. Kuten luvussa 2.5 todettiin, on tällaisia menetelmiä jo sovellettu menes-

tyksekkäästi muun muassa QUORUM-agentissa [YH12]. Alkupelin osalta kuitenkin

on mahdollista ja tärkeää suunnitella tuotantojärjestys yksityiskohtaisesti hieman

pidemmälle.
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3.2 Aiemmin sovelletut algoritmit

Tähän ongelmaan soveltuvat algoritmit voidaan pääosin jakaa lähinnä kahteen ryh-

mään: etsintäpuuta läpikäyviin hakualgoritmeihin ja ratkaisua muokkaaviin eli evo-

lutiivisiin algoritmeihin.

Etsintäpuuta läpikäyvät algoritmit rakentavat edellä kuvattua puurakennetta, joka

muodostuu mahdollisista peräkkäisistä toiminnoista ja niiden synnyttämistä tiloista.

Eri algoritmit käyvät puuta läpi eri järjestyksissä. Haku voi olla esimerkiksi syvyys-

tai leveyssuuntainen, Monte Carlo -tyyppinen eli satunnainen tai johonkin muuhun

hakustrategiaan pohjautuva. Peliaika etenee monotonisesti puuta syvemmälle kul-

jettaessa, joten koska optimoinnin tavoitteeksi päätettiin ottaa tiettyjen yksiköiden

tai rakennusten tuottamisajan minimointi, ei saavutettu ratkaisu voi enää paran-

tua samaa alipuuta syvemmälle kulkemalla. Näin ollen aina kun tuotantotavoitteet

täyttyvät tai ollaan solmussa, jossa pelitilan aika on ylittänyt toistaiseksi parhaan

löydetyn ratkaisun, voidaan tämän alipuun käsittely keskeyttää. Tällöin yritetään

toista reittiä ja tätä toistetaan, kunnes riittävän hyvä ratkaisu on löytynyt, aikaraja

laskennalle saavutetaan tai koko etsintäpuu on käyty läpi. Tällaisia algoritmeja ovat

esimerkiksi seuraavaksi esiteltävät etsintäpuun karsinta ja muurahaisoptimointi.

Ratkaisua muokkaavat menetelmät puolestaan alkavat siitä, että tuotetaan jollain

tavalla ainakin yksi asetetun tavoitteen täyttävä ratkaisu. Tämän jälkeen sitä ale-

taan muokata ja etsiä parempia vaihtoehtoja. Kyseessä on siis evolutiivinen algo-

ritmi. Muokkaus voidaan tehdä lisäämällä toimintojonon väliin uusia toimintoja,

poistamalla vanhoja, muuttamalla niiden paikkaa keskenään tai yhdistämällä osia

useista ratkaisuista, tarkistaen kuitenkin samalla, että uusi järjestys on yhä mah-

dollinen pelisääntöjen puitteissa. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi geneettiset

algoritmit.

31



Etsintäpuun karsinta

Ensimmäisenä algoritmina lienee syytä esitellä David Churchillin ja Michael Buron

suunnittelema etsintäpuun karsintaan pohjautuva ratkaisu [CB11]. Se on todennä-

köisesti toistaiseksi paras pelin aikana suoritettavaan laskentaan pystyvä algorit-

mi, josta on tehty kirjallisia julkaisuja. Se on myös toteutettu aiemmin mainitussa

UAlbertaBot-agentissa. Kyseessä on suhteellisen yksinkertainen syvyyssuuntainen

etsintäpuun karsinta -algoritmi (depth-first branch and bound). Alempana esiteltä-

vät omat versioni lainaavat siltä jossain määrin perusidean ja rakenteen poiketen

kuitenkin käytetyissä heuristiikoissa ja puun läpikäymisjärjestyksessä.

Ratkaisua kuvaavassa artikkelissa sekä kulutettavat resurssit, rakennukset että yk-

siköt nimetään resursseiksi. Toiminto taas määritellään monikkona, joka sisältää

toiminnon ajallisen keston, vaaditut esiehtotyyppiset resurssit (esimerkiksi tietyn

rakennuksen rakentamisen esiehtona voi olla toisen rakennuksen olemassaolo), toi-

minnon ajaksi varatut resurssit (esimerkiksi Barracks-rakennus voi tuottaa vain yhtä

yksikköä kerrallaan), kulutettavat resurssit (yleensä mineraaleja, kaasua ja muonaa)

sekä toiminnon tuloksena valmistuvat resurssit. Hakupuun solmuna on yksinkertais-

tettu pelitilan malli, joka sisältää tiedot ajasta, kaikista resursseista, suorituksen alla

olevista toiminnoista ja eri resursseja keräämässä olevien työläisten määrästä.

Puun juurisolmuksi asetetaan pelin sen hetkinen tila ja laillisia toimintoja simuloi-

daan syvyyssuuntaisesti etenevänä hakuna, kunnes päästään tavoitteet täyttävään

tilaan. Toiminnon laillisuuden vaatimuksena on, että kaikki sen esiehtoina olevat re-

surssit ovat jossain vaiheessa käytettävissä ilman, että välissä jonoon lisätään mui-

ta uusia toimintoja. Esimerkiksi jos rakennuksen X esivaatimuksena on rakennus

Y, voidaan tuotantojärjestykseen lisätä X ainoastaan sellaiseen kohtaan, jossa sitä

ennen esiintyy Y, sillä Y täytyy rakentaa ennen kuin X:n rakentamisen voi aloit-

taa. Simulointia on yksinkertaistettu poistamalla kulutettavien resurssien keräämi-
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nen toiminnoista ja korvaamalla se resurssien määrän tasaisella kasvulla peliajan

suhteen, kasvunopeuden riippuessa kyseistä resurssia keräävien työläisten määrästä

kokeellisella vakiokertoimella. Aikaoptimaalisuuden hakeminen antaa myös mahdol-

lisuuden rajata tyhjät toiminnot pois, sillä näin määritellyssä optimaalisessa ratkai-

sussa toiminnot suoritetaan heti, kun ne ovat laillisia. Näin hakusyvyydestä tulee

verrannollinen suoritettujen toimintojen määrään kokonaiskeston sijaan. Myös to-

dellisuudessa vain harvoissa erikoistapauksisssa on hyödyllistä viivyttää toiminnon

suorittamista.

StarCraftissä kuten useimmissa RTS-peleissä yhtäaikaiset toiminnot ovat riippumat-

tomia toisistaan. Yhden toiminnon alettua muut toiminnot sen aikana eivät vaikuta

siihen enää. Näin ollen toimintojen yhtäaikaisuuden mahdollisuus ei vaikeuta hakua.

Puun haarautumista vähennetään karsimalla alipuita, mikäli tavoitteiden saavut-

taminen tulee heuristisen alarajan perusteella kestämään vähintään yhtä kauan

kuin toistaiseksi paras ratkaisu. Yksi alaraja saadaan summaamalla yhteen tarvitta-

vien toistensa esivaatimuksena olevien peliobjektien tuottamisen kestot. Esimerkiksi

Siege Tank -yksikön tuottaminen vaatii Factory-rakennuksen, jonka rakentaminen

puolestaan vaatii Barracks-rakennuksen. Koska nämä täytyy rakentaa järjestyksessä

aloittaen seuraava vasta edellisen valmistuttua, voidaan minimiajaksi laskea näiden

kestojen summa, jos ollaan tilassa, jossa yhtään näistä ei vielä ole alettu rakentaa.

Toinen alaraja heuristiikalle saadaan summaamalla ensin yhteen kaikkien vielä vält-

tämättä tarvittavien peliobjektien resurssikustannukset ja laskemalla sitten lyhin

mahdollinen aika, jossa tämä määrä resursseja voidaan kerätä. Tässä tosin lyhim-

män ajan riittävän tarkka laskeminen saattaa olla laskennallisesti raskaampaa kuin

heuristiikasta saatava hyöty, sillä tuon lyhimmän mahdollisen ajan laskeminen vaatii

käytännössä puolestaan pelitilan simuloimista eteenpäin maksimaaliseen resurssien

tuottamiseen keskittyvällä strategialla.
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Lisäksi algoritmissa karsitaan solmut, jotka tuottavat tavoitteiden kannalta hyödyt-

tömiä peliobjekteja. Yhden yksikön tuottamiseen voi osallistua vain yksi rakennus,

joten esimerkiksi kahden Marine-yksikön optimaalinen tuottaminen vaatii korkein-

taan kaksi Barracks-rakennusta eikä yhtään Factory-rakennusta.

Lisäksi puun syvyyttä rajoitetaan makrotoiminnoilla. Makrotoiminto on hyvissä rat-

kaisuissa usein peräkkäin esiintyvien atomisten toimintojen ketju. Makrotoimintoja

voidaan myös oppia [SP02, Iba89], mutta Churchill ja Buro käyttävät pelin tunte-

muksesta johdettuja esimääriteltyjä makrotoimintoja. Lisäksi jokaiselle toiminnolle

määritellään maksimimäärä peräkkäisiä suorituksia. Tämän esitetään tuovan dra-

maattinen vaikutus suoritusaikaan ilman suurta vaikutusta ratkaisun optimaalisuu-

teen. Valitettavasti artikkeli ei kuitenkaan tarkenna tätä mekanismia sen enempää,

vaan ainoana esimerkkinä makrotoiminnosta esitetään usean saman tyyppisen pe-

liobjektin peräkkäinen tuottaminen. Näin ollen se jätetään pois luvun 5.2 vertailussa

käytettävästä toteutuksesta.

Geneettiset algoritmit

Pelimekaniikaltaan oleellisilta osin identtiseen StarCraft II -peliin on saman

ongelman ratkaisemiseksi testattu monitavoitteisen geneettisen NSGA II -algoritmin

variaatiota [KG13, DG01, DPAM02]. Algoritmi on suunniteltu pelin ulkopuolella

käytettäväksi, mutta mahdollinen tutkimuskohde olisi selvittää, voiko sitä muokata

skaalautumaan reaaliaikaiseen laskentaan tarjoten kilpailijan edellä esitetylle ratkai-

sulle. Alla keskitytään yhden tavoitteen optimointiin. Tässä myös ongelman mää-

rittely on käänteinen eli pyritään tuottamaan mahdollisimman monta kappaletta

tiettyä yksikkötyyppiä tietyssä ajassa.

Geneettisten algoritmien idea on hyödyntää luonnossa esiintyvän evoluution meka-

nismeja optimointitehtävässä. Erilaiset ratkaisut ovat populaation jäseniä ja niiden
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laadun perusteella määritellään niille kelpoisuus. Jokaisen iteraation aikana parhaat

ratkaisut tuottavat jälkeläisiä, jotka muodostetaan vanhempina olevia ratkaisuja yh-

distelemällä. Lisäksi jälkeläisiin voidaan kohdistaa satunnaisia mutaatioita.

Tuotantojärjestyksen optimoinnissa populaatioiden jäseninä toimivat tuotantojär-

jestykset. Ensimmäinen populaatio luodaan satunnaisista laillisista järjestyksistä tai

käyttäjän syöttämistä järjestyksistä. Yhden sukupolven aikana algoritmissa suori-

tetaan viisi vaihetta: eteenpäin simulointi, evaluointi, valinta, lisääntyminen ja mu-

taatio.

Eteenpäin simulointi simuloi pelitilan kehityksen valitulla rakennusjärjestyksellä.

Tässä ratkaisussa se tehdään etenemällä ajassa sekunti kerrallaan. Samalla aina

päivitetään resurssien kertynyt määrä, päivitetään valmistuvat tuotannot ja asete-

taan seuraavana vuorossa oleva peliobjekti tuotantoon, mikäli sen esivaatimukset

ovat täyttyneet. Mikäli toimintojen suorittaminen kyseisessä järjestyksessä ei ole

mahdollista, todetaan kyseinen populaation jäsen kelvottomaksi ja poistetaan.

Kelpoisuuden evaluoinnissa eli arvioimisessa tuotantojärjestys pisteytetään koko-

naisluvulla esimerkiksi sen mukaan, kuinka monta haluttua yksikköä pystyttiin tuot-

tamaan tietyssä ajassa. Näin määriteltynä useat jäsenet voivat saada saman tulok-

sen.

Valinnassa populaatiosta otetaan parhaat yksilöt mukaan seuraavaan sukupolveen

ja poistetaan keskenään identtiset järjestykset. Parhaan tuloksen saaneista järjes-

tyksistä mukaan otetaan ainakin eniten työläisiä sisältävä, eniten jotain tuotantora-

kennusta sisältävä sekä aikaisimmin seuraavan tavoitteena olevan yksikön rakentava

järjestys. Yhteensä mukaan otetaan 1-10 % populaatiosta.

Lisääntymisessä luodaan uusi järjestys valitsemalla järjestyksessä edeten jokainen

geeni eli tuotettava peliobjekti satunnaisesti jommasta kummasta vanhempana ole-
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vasta tuotantojärjestyksestä. Mikäli valinta rikkoo jotain vaatimusta, valitaan toi-

minto toisesta vanhemmasta. Tämäkään ei kuitenkaan välttämättä johda kelvolli-

seen järjestykseen. Vanhemmat valitaan ottamalla satunnaisesti valituista neljästä

jäsenestä keskenään erilaisin pari. Erilaisuus määritellään summana

d =
N∑
i=1

(N − i) · (ai − bi) , (2)

jossa ai − bi = 0, jos geenit ovat samat, muutoin ai − bi = 1. Kertoimella N − 1

painotetaan lineaarisesti enemmän järjestyksen merkityksellisempää alkupäätä.

Mutaatio kohdistetaan edellisen populaation parhaiden jäsenten kopioihin. Siinä voi-

daan vaihtaa kaksi peräkkäistä geeniä keskenään tai lisätä tai poistaa satunnainen

geeni.

Merkittävimpänä ongelmana algoritmissa näkisin sen, että suuri osa tuotetuista jäl-

keläisistä ja mutaatioista on todennäköisesti epäkelpoja ja sen tarkistaminen on

hidasta. Jotta algoritmilla olisi potentiaalia, täytyisi kehittää älykkäämpiä keinoja

epäkelpojen jälkeläisten estämiseen ja karsimiseen.

Toisaalta algoritmissa tehty valinta simuloida pelitilannetta aina yksi sekunti kerral-

laan on mielenkiintoinen verrattuna edellisen algoritmin ratkaisuun, jossa lasketaan,

milloin seuraava merkittävä tapahtuma tapahtuu ja päivitetään tila kerralla sinne

asti. On vaikea ennustaa kumpi menetelmä on lopulta tehokkaampi. Toisaalta täs-

sä versiossa on turhaa laskentaa, kun esimerkiksi resursseja summataan sekunnin

välein, vaikka mitään ei tapahtuisi, mutta toisaalta laskenta on yksinkertaisempaa.

Näiden kahden menetelmän kesken suoritettiin nopea kokeellinen vertailu luvun 4.2

algoritmia käyttäen. Vertailussa todettiin, että sekunnin välein päivityksen suorit-

tava menetelmä on jonkin verran hitaampi. Se myös tuottaa hieman huonompia

ratkaisuja, koska toimintoja ei suoriteta heti, kun ne ovat mahdollisia, vaan vasta
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seuraavalla tasasekunnilla.

Ongelmat ja puutteet

Näillä aiemmin esitetyillä algoritmeilla on monia ongelmia. Hakupuunkarsinta-

algoritmi toimii yksinkertaisilla ja pienillä tavoitejoukoilla hyvin, mutta kuten luvus-

sa 5.2 tullaan huomaamaan, se skaalautuu erittäin huonosti pidemmille tuotanto-

järjestyksille. Esitettyä geneettistä algoritmia ei ole toteutettu ja testattu Starcraft:

Brood War -pelissä, joten täyttä vertailukelpoisuutta ei ole, mutta tutkimuksessa

esitetyt tulokset Starcraft II -pelissä osoittavat, ettei algoritmi nykyisessä muodos-

saan ole todennäköisesti riittävän nopea reaaliaikaiseen laskentaan.

Toinen ongelma esitetyssä hakupuunkarsinnassa on anytime-ominaisuuden puute.

Koska algoritmi käy puuta läpi järjestyksessä, ei toistaiseksi parasta ratkaisua ole

järkevää käyttää, ennen kuin laskenta on saatu loppuun. Tätä ongelmaa ei esiinny

algoritmeissa, jotka pyrkivät käymään ensin läpi lupaavimmat polut. Niissä hyvä

ratkaisu saavutetaan nopeammin ja laskenta voidaan keskeyttää etuajassa, mikä-

li laskentakapasiteettia tarvitaan enemmän muualla. Lisäksi etsintäpuun karsimi-

nen on sitä tehokkaampaa, mitä nopeammin löydetään hyviä ratkaisuja, sillä kaikki

alipuut, jotka eivät voi johtaa toistaiseksi parasta ratkaisua parempaan tulokseen,

voidaan karsia pois.
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3.3 Uusia mahdollisia ideoita ja algoritmeja

Muurahaisoptimointi

Ensimmäisenä uutena ajatuksena ongelman ratkaisemiseen tuodaan muurahais-

optimointialgoritmi (Ant Colony Optimization, ACO), joka on inkrementaalinen

ja stokastinen polunetsintäalgoritmi [DB10]. Mitään ACO-variaatiota ei tiettävästi

ole vielä sovellettu RTS-peleissä tuotantojärjestyksen suunnittelussa, joten sen voi-

daan katsoa olevan erinomainen tutkimuskohde. Pitkälti vastaavissa projektin aika-

taulutusongelmissa menetelmää sen sijaan on käytetty menestyksekkäästi [MMS02,

YX12]. Algoritmin alkuperäinen idea perustuu tapaan, jolla muurahaiset suunnista-

vat ravinnon perässä. Aluksi ne etsivät ruokaa satunnaisesti erittäen samalla maas-

toon feromonia. Feromoni haihtuu ajan myötä, joten reiteillä, jotka johtavat no-

peammin ravinnon luo ja takaisin on suurempi feromonipitoisuus. Muut muurahaiset

seuraavat todennäköisemmin vahvinta tuoksujälkeä ja löytävät näin myös nopeasti

samaan paikkaan.

Algoritmissa muurahaiset kulkevat hakupuun (tai yleisemmin painotetun verkon) lä-

pi muodostaen satunnaisesti reittejä lähtöpisteestä tavoitteeseen asti. Jokaisen ite-

raation jälkeen tarkastellaan kuljettuja reittejä. Reitille kuuluvien solmujen välis-

ten yhteyksien painoja eli feromonitasoja muutetaan saavutetun ratkaisun laadun

mukaan esimerkiksi lisäämällä siihen reitin pituuden käänteisarvo. Seuraavalla ite-

raatiolla muurahaisten valitessa reittiä voidaan muurahaisen seuraavaksi valitseman

solmun todennäköisyyttä painottaa verkon feromonitasojen mukaan ja ohjata hakua

näin todennäköisemmin optimaaliseen suuntaan.

Algoritmin yhtenä merkittävänä etuna on sen anytime-ominaisuus. Koska puuta ei

käydä läpi järjestyksessä, vaan pyritään löytämään nopeasti polut, jotka johtavat

hyviin ratkaisuihin, voidaan haku keskeyttää milloin tahansa ja palauttaa toistai-
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seksi paras ratkaisu. Etsittäessä hyvää ratkaisua täysin optimaalisen sijaan, on se

painotetun satunnaisuuden ansiosta todennäköisesti myös puuta järjestyksessä läpi-

käyviä algoritmeja paljon nopeampaa.

Koska lähtökohtaisesti kaikki käsitellyt solmut täytyy säilyttää muistissa, on muis-

tivaatimus sen sijaan paljon suurempi verrattuna esimerkiksi aiemmin kuvattuun

hakupuun karsintaan, jolla on puun syvyyden suhteen lineaarinen muistivaatimus.

Koska jokainen tila sisältää melko suuren määrän dataa, voi liiallinen solmujen muis-

tissa pitäminen aiheuttaa nopeasti ongelmia muistin riittävyyden kanssa. Tässäkin

voidaan kuitenkin karsia muistista ainakin kokonaan käsitellyt alipuut. Tinkimällä

hieman optimaalisuudesta voidaan lisäksi karsia myös heikoilta näyttäviä alipuita.

Algoritmilla on monia muunnelmia erityisesti feromonitasojen päivittämisen suh-

teen, mutta perusrakenne on useimmiten samankaltainen [DB10]. Algoritmi sovel-

tuu yleisesti myös muunlaisille verkoille, mutta esitetään se tässä sillä oletuksella,

että kyseessä on puurakenne.

Aluksi jokainen muurahainen asetetaan johonkin lähtöpisteeseen eli tässä tapauk-

sessa puun juureen. Puun solmujen joukko on C = {c1, c2, · · · , cN}, jossa puun juuri

on c1. Muurahaisen kulkiessa puuta sillä on tila, joka tarkoittaa kuljettujen solmu-

jen jonoa x = 〈c1, ci, cj, · · · , ck〉. Mikäli tässä tilassa kaikki asetetut tavoitteet on

saavutettu, kuuluu tila mahdollisten ratkaisujen joukkoon x ∈ S. Lisäksi on ole-

massa optimaalisten ratkaisujen joukko S? ⊂ S. Jos funktio F (xk) palauttaa op-

timoinnissa minimoitavan arvon tilalle xk eli tässä tapauksessa pelitilan ajan, niin

x ∈ S? ⇔ @ (F (y) < F (x)), jossa x ∈ S, y ∈ S.

Muurahainen lähtee vaeltamaan puussa syvemmälle siirtyen solmusta ck lapsisol-

muun c todennäköisyydellä
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Pck→c =
F(ck,c) (τ (ck, c))∑
y

F(ck,y) (τ (ck, y))
. (3)

Tässä τ (ci, cj) on solmujen ci ja cj välisen yhteyden feromonipitoisuus ja F(i,j) (z) on

joku monotoninen funktio. Kyseessä on yksinkertaisesti painotettu todennäköisyys,

jossa funktio F palauttaa painoarvon tiettyyn lapsisolmuun siirtymiselle. Todennä-

köisyys siirtyä tiettyyn lapsisolmuun saadaan laskemalla sille painoarvo ja jakamalla

se kaikkien sisarsolmujen painoarvojen summalla. Tässä oletetaan, että lapsisolmut

sisältävät ainoastaan sallittuja siirtymiä. Mikäli lapsisolmujen joukko on tyhjä, hy-

lätään tämä alipuu ja muurahainen pysähtyy.

Yksi yleinen muoto funktiolle F on

F(ck,c) (τ (ck, c)) = τ (ck, c)
αη (ck, c)

β , (4)

jossa τ on edelleen feromonitaso solmujen välillä ja η puolestaan kyseisen siirtymän

houkuttelevuutta jonkin heuristiikan mukaan arvioiva funktio. Erityisesti algoritmin

suorituksen alkuvaiheessa feromonitasot eivät ole vielä alkaneet muotoutua ja ohjata

hakua. Näin ollen on mahdollisuuksien mukaan hyvä pyrkiä ohjaamaan hakua jollain

muulla tavalla, jotta päästäisiin nopeammin kohti hyviä ratkaisuja. Tämä saattaa

myös jossain määrin estää hakua konvergoitumasta liian helposti lokaaliin optimiin.

Tässä α ja β ovat yleensä aidosti positiivisia vakioita.

Myös tähän algoritmiin on syytä soveltaa turhien alipuiden karsintaa. Aiemmin esi-

tettyä etsintäpuun karsinta -algoritmia vastaavalla tavalla muurahainen voidaan py-

säyttää, mikäli jonkin heuristisen alarajan avulla voidaan todeta, ettei se tule enää

saavuttamaan globaalisti parasta ratkaisua. Samaten luonnollisesti muurahainen py-

säytetään ratkaisun löytyessä.
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Kun kaikki muurahaiset ovat pysähtyneet, suoritetaan feromonitasojen päivi-

tys [DBS06]. Feromonitasojen päivitys on yksi keskeisimpiä eroavaisuuksia algorit-

min eri versioiden välillä. Alkuperäinen algoritmi tunnetaan nimellä Ant System

(AS) [DMC96]. Siinä jokaisen solmujen i ja j välisen yhteyden feromonitasoa τij,

jonka kautta ratkaisuun päätynyt muurahainen k on kulkenut, päivitetään seuraa-

vasti:

τij ← (1− ρ) · τij +
∑
k

∆τ kij, (5)

jossa 0 < ρ < 1 on feromonin haihtumiskerroin ja muurahaisen k reitille erittämä

feromonin määrä on

∆τ kij =
Q

Lk
, (6)

jossa puolestaan Q on positiivinen vakio ja Lk muurahaisen k tuottaman ratkai-

sun minimoitava ominaisuus kuten reitin pituus tai aika. Toisin sanoen aluksi kaik-

kien yhteyksien feromonitasoja pienennetään parametrin ρ määräämän suhteellisen

osuuden verran ja sen jälkeen jokainen ratkaisun tuottanut muurahainen lisää jo-

kaiselle kulkemalleen solmujen väliselle yhteydelle minimoitavaan suureeseen kään-

täen verrannollisen määrän feromonia eli sitä enemmän mitä parempi ratkaisu oli.

Feromonitasojen päivityksen jälkeen muurahaiset siirretään takaisin puun juureen ja

aloitetaan uusi iteraatio. Jokaisella uudella iteraatiolla muurahaiset kulkevat toden-

näköisemmin niitä polkuja pitkin, jotka ovat aiemmin tuottaneet hyviä ratkaisuja.

MAX-MIN Ant System (MMAS) muokkaa AS-algoritmia kahdella tapaa [SH00].

Siinä ainoastaan paras ratkaisu (joko kyseisen iteraation paras tai globaalisti tois-

taiseksi paras) tuottaa feromonia. Feromonitasoille asetetaan myös minimi- ja mak-

simirajat, joka vähentää riskiä ennenaikaiselle konvergoitumiselle paikallisiin mini-

meihin.
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Ant Colony System (ACS) puolestaan lisää algoritmiin lokaalin feromonitasojen päi-

vityksen [DG97]. Tässä muurahaiset päivittävät feromonitasoja myös jo reittiä kul-

kiessaan siten, että

τij ← (1− ϕ) · τij + ϕ · τ0, (7)

jossa 0 < ϕ ≤ 1 on lokaali feromonin haihtumiskerroin ja τ0 on feromonin perusta-

so eli taso, jolle kaikki yhteydet alussa asetetaan. Lokaali feromonin päivitys johtaa

siihen, että muurahaisen kuljettua tiettyä reittiä pitkin reitin feromonipitoisuus vä-

henee, jolloin toiset muurahaiset valitsevat herkemmin jonkin muun reitin. Näin ol-

len etsintä hajaantuu iteraatiossa laajemmalle, eikä kaksi muurahaista yhtä helposti

päädy keskenään lähes identtisiin ratkaisuihin. Myös tässä algoritmissa suoritetaan

lopuksi globaali feromonin päivitys ja vain paras muurahainen erittää feromonia.

Tässä algoritmissa aiemmista poiketen myös feromonin haihtuminen kohdistuu ai-

noastaan parhaan muurahaisen kulkemaan polkuun. Lisäksi yhteyden valintaa muu-

tetaan niin, että todennäköisyydellä 0 < q0 < 1 valitaan suoraan korkeimman pai-

nokertoimen omaava lapsisolmu, kun taas muussa tapauksessa käytetään kaavan (3)

mukaista painotettua todennäköisyyttä.

Parhaat toteutukset algoritmista sisältävät yleensä myös lokaalin etsinnän vaiheen

ennen feromonin päivitystä [DBS06]. Siinä muurahaisten tuottamia ratkaisuja pyri-

tään jalostamaan muiden algoritmien avulla. Esimerkiksi yleisesti tunnetussa kaup-

pamatkaajan ongelmassa [Lin65] ratkaisua voidaan yrittää parantaa vaihtamalla kes-

kenään kahden peräkkäisen kuljetun kaupungin paikkaa. Sallittu ratkaisu on järjes-

tetty joukko, jossa jokainen kaupunki esiintyy tasan yhden kerran. Voidaan helposti

nähdä, että mitkä tahansa kaksi joukon alkiota voidaan vaihtaa keskenään rikkomat-

ta tätä ehtoa. Kahden peräkkäisen kuljetun kaupungin järjestyksen vaihtaminen on

siis aina sallittua. Reitin alku- ja loppuosan pituudet myös säilyvät, jolloin muutok-
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sen tuottaman uuden ratkaisun pituus on nopea laskea. Tuotantojärjestyksien op-

timoinnissa tällainen ei kuitenkaan ole mahdollista. Kahden peräkkäisen toiminnon

järjestyksen vaihtaminen ei välttämättä ole sallittua. Lisäksi se tarkoittaa siirtymistä

kokonaan toiseen alipuuhun, jolloin pelitilan kehitys on simuloitava uudelleen teh-

dystä muutoksesta eteenpäin. Ainakin tällainen lokaali etsintä todennäköisesti vain

hidastaisi algoritmia. Jatkotutkimuksen kohteeksi jätetään pohtia, onko mahdollista

ja kannattavaa käyttää jotain muuta tapaa suorittaa lokaalia etsintää.

Pareto-optimaalisuuden hyödyntäminen

Pareto-optimaalisuus liittyy monitavoitteisiin optimointiongelmiin. Näissä tavoittee-

na on löytää ratkaisu x, joka minimoi arvot fi=1..N (x). Jos ratkaisuille x ja y pä-

tee fi (x) ≤ fi (y) kaikilla arvoilla i sekä fi (x) < fi (y) ainakin yhdellä i:n ar-

volla, voidaan sanoa, että ratkaisu x dominoi ratkaisua y. Ratkaisua sanotaan ei-

dominoiduksi, jos mikään muu ratkaisu ei dominoi sitä. Pareto-optimaalinen joukko

on näin määriteltynä kaikkien ei-dominoitujen ratkaisujen joukko [KHB02].

Aiemmin esitetyillä oletuksilla tuotannon optimointi on yhden tavoitteen ongelma,

sillä ratkaisun aika määrää ensisijaisesti ratkaisun laadun. Sen sijaan osaratkaisut

voidaan nähdä monitavoitteisena optimointiongelmana. Hakupuun solmuissa väli-

tavoitteena on maksimoida tuotettavien rakennusten ja yksiköiden määrä (tiettyyn

rajaan asti), maksimoida kerättyjen resurssien määrä ja minimoida kulunut aika.

Näiden mittarien avulla voidaan määritellä pareto-optimaalisten solmujen joukko,

jossa mikään toinen puun solmu ei ole kaikilla mittareilla yhtä hyvä tai parempi

kuin joku pareto-optimaalisista solmuista. Tähän joukkoon kuulumattomat solmut

ja niistä lähtevät alipuut voidaan karsia hausta pois. Tämä vähentää sekä turhaa

laskentaa että muistin käyttöä.

Tätä menetelmää testattiin monilla eri toteutuksilla luvun 5 kuvaaman kokeellisen
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osuuden yhteydessä. Aina kun puuhun lisättiin uusi solmu, tutkittiin dominoiko joku

puussa olevista solmuista sitä, missä tapauksessa sen lisääminen puuhun peruttiin.

Muussa tapauksessa tutkittiin seuraavaksi, dominoiko uusi solmu jotain vanhoja sol-

muja. Jos tällaisia löytyi, niin poistettiin ne sekä niistä lähtevät alipuut. Menetelmä

ei kuitenkaan käytännössä vaikuttanut kovin toimivalta. Koska mittareita on hyvin

monta, on pareto-optimaalisten eli ei-dominoitujen solmujen joukko suuri ja vas-

taavasti karsittujen dominoitujen solmujen joukko suhteessa hyvin pieni. Toisaalta

on vaikea löytää toteutustapaa, jossa dominoitujen solmujen etsimisen aikavaatimus

ei olisi erittäin huono. Näin ollen kokonaisvaikutus jäi aina huomattavan negatii-

viseksi. Tätä voisi kuitenkin vielä tutkia lisää. Voidaan esimerkiksi pohtia, voiko

pareto-optimaalisuuden määritellä jotenkin löysemmin, jolloin joidenkin optimaa-

listen ratkaisujen mahdollisen karsiutumisen hinnalla saataisiin solmuja karsittua

huomattavasti enemmän.

Polunetsintäalgoritmit

Ongelma voidaan nähdä myös puurakenteeseen sovellettuna erikoistapauksena po-

lunetsinnästä, ja siihen voidaan näin ollen soveltaa polunetsintäalgoritmeja [Poh70,

MP88]. Näistä tunnettuja on esimerkiksi A*, joskin vähemmän muistia käyttä-

vät versiot voisivat olla parempia [MF09, s. 273-274]. Näitä on esimerkiksi IDA*

(Iterative Deepening A*) ja SMA* (Simplified Memory-Bounded A*). IDA* on al-

goritmin versio, jossa aluksi etsitään vain tiettyä raja-arvoa lyhyempiä ratkaisuja.

Sen jälkeen tätä rajaa kasvatetaan vaiheittain ja algoritmia ajetaan uudelleen, kun-

nes saavutetaan ratkaisu. Tämä tuskin soveltuu tähän ongelmaan, koska se aloittaa

optimoinnin useita kertoja alusta ja samojen tilojen simuloiminen uudelleen monia

kertoja on liian hidasta. SMA* puolestaan asettaa avoimien solmujen listalle mak-

simipituuden, ja vain parhailta vaikuttavat avoimet solmut säilyvät mukana lasken-

nassa. Sen heikkoutena on optimaalisten ratkaisujen mahdollinen karsiutuminen,
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mutta tässä yhteydessä se ei ole kovin merkittävää, joten tämä algoritmi tarjoaa

yhden potentiaalisen vaihtoehdon.

Älykäs suunnittelu

Viimeisenä ratkaisuvaihtoehtona esitetään idea, joka pohjautuu siihen, kuinka ih-

mispelaaja lähtisi ongelmaa ratkaisemaan. Aluksi lähdetään liikkeelle muodostamal-

la intuitioon tai algoritmin kohdalla yksinkertaisiin sääntöihin ja heuristiikkoihin

perustuva ensimmäinen ratkaisu. Seuraavaksi lähdetään analysoimaan muodostet-

tua ratkaisua pyrkien etsimään siitä ongelmakohtia ja pullonkauloja. Näihin kokeil-

laan erilaisia ratkaisuja, jonka jälkeen analyysi suoritetaan uudelleen. Tehty muutos

saattoi parantaa ratkaisua jo suoraan, mutta todennäköisesti samalla syntyi uusia

ongelmakohtia. Ratkaisua täytyy siis muokata iteratiivisesti. Algoritmi kuuluu evo-

lutiivisten algoritmien perheeseen, mutta eroaa luvussa 3.2 esitetystä geneettises-

tä algoritmista merkittävästi. Siinä ratkaisua muokataan lähinnä satunnaisesti, kun

taas tässä ratkaisussa pyritään päättelemään, millaiset muokkaukset voisivat auttaa.

Analyysin keskeisimpänä tavoitteena on löytää kohdat, joissa joudutaan odotta-

maan jotain ja aikaa kuluu hukkaan. Jos esimerkiksi tavoite on rakentaa 10 Marine-

yksikköä ja ratkaisussa rakennetaan vain yksi Barracks-rakennus, kuluu suurin osa

ajasta todennäköisesti Barracks-rakennuksen vapautumisen odottamiseen, sillä se

voi kerralla tuottaa vain yhtä yksikköä. Ratkaisuna algoritmi kokeilisi joko rakentaa

Barracks-rakennuksen aiemmin tai rakentaa niitä useamman.

Toisaalta voidaan tutkia, onko jotain liikaa sekä kohtaako tuotanto ja kulutus toisen-

sa. Jos esimerkiksi mineraaleja kertyy enemmän kuin niitä pystytään käyttämään,

on se aina merkki huonosta rakennusjärjestyksestä. Joko työläisiä on tuotettu tar-

peettoman monta tai tuotantorakennuksia ei ole tarpeeksi, jotta mineraalit saataisiin

hyödynnettyä. Toisaalta jos tuotantorakennuksia seisoo käyttämättöminä, on sekin
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merkki epäoptimaalisuudesta. Joko niitä olisi tarvittu vähemmän, tai resurssituo-

tantoon olisi pitänyt panostaa enemmän aiemmin.

Ihmiselle kuvailtu ajatusprosessi on suhteellisen intuitiivinen, ja se saavuttaa yri-

tyksen ja erehdyksen kautta hyviä tuloksia aloittelevallakin pelaajalla. Sen muut-

taminen algoritmiseen muotoon ei kuitenkaan välttämättä ole yksinkertaista, joten

jätetään sekin jatkotutkimuksen kohteeksi.
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4 Algoritmien toteutus ja metaoptimointi

4.1 Optimointikehys

Yhtenä tutkimuksen tavoitteena on kehittää kehysarkkitehtuuri- ja toteutus edel-

lä esitetyn tuotannon optimointiongelman ratkaisemiseksi. Kehyksen tarkoitus on

luoda modulaarinen rakenne, josta tiettyjä osia uudelleen toteuttamalla voidaan

nopeammin ja helpommin testata ja vertailla uusia algoritmeja ja niiden muun-

nelmia ilman, että kaikkea toiminnallisuutta tarvitsee toteuttaa joka kerta alusta

asti uudelleen. Kehyksen suunnittelussa päädyttiin keskittymään etsintäpuuta lä-

pikäyviin algoritmeihin, mutta joltain osin sitä voinee soveltaa myös muun tyyp-

pisiin algoritmeihin. Tässä tutkimuksessa tuotettu koodi on ladattavissa julkisesta

git-repositoriosta9. Optimointikehyksen arkkitehtuuria havainnollistetaan kuvan 7

UML-luokkakaaviossa.

Optimoinnilla täytyy olla ainakin yksi tavoite, joka määrittelee jollain tavalla tavoi-

tellun lopputilan. Koska tutkielmassa tavoitteeksi rajattiin tiettyjen yksiköiden tai

rakennusten tuottaminen mahdollisimman nopeasti, voidaan tavoitteet määritellä

RequiredTypes-luokan oliona. Kyseinen luokka pitää sisällään hajautustaulun, jossa

avain kuvaa yksikkötyyppiä ja arvona on sen minimi- ja maksimimäärät sisältävä

monikko. Tarkoitus on, että luokkaan lisätään halutut tuotantotavoitteet. Tämän

jälkeen kutsutaan luokan metodia, joka laskee ja lisää hajautustauluun rekursiivi-

sesti kaikki esivaatimuksina olevat rakennukset. Esimerkiksi jos tavoitteissa on 10

Marine-yksikköä, täytyy niitä tuottamaan olla vähintään yksi Barracks-rakennus.

9https://github.com/Joosakur/GradubotSimple
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Kuva 7: Optimointikehyksen arkkitehtuuri luokkakaaviona

Vaikeampi kysymys on, kuinka monta Barracks-rakennusta korkeintaan tarvitaan

optimaaliseen ratkaisuun. Kuten Buro ja Churchill toteavat [CB11], koska vain yksi

rakennus voi kerrallaan osallistua yhden yksikön tuottamiseen, saadaan tästä ylära-

jaksi, että tietyn tyyppisiä rakennuksia tarvitaan korkeintaan yhtä monta kuin niis-

tä tuotettavia yksiköitä eli tässä tapauksessa 10. Toisaalta kuitenkin tiedetään, että

yleisesti ottaen tuotantorakennuksia ei kannata olla enempää kuin mitä senhetkinen

resurssien tuotanto pystyy tukemaan, sillä muuten ne ovat turhaan käyttämättömi-

nä ja niihin sijoitetut resurssit olisi voinut käyttää johonkin muuhun.

Tässä tutkielmassa rajaudutaan yhden tukikohdan ekonomiaan, jolloin pelitunte-

muksen pohjalta varovaisena arviona lisätään ylärajaksi korkeintaan 5 Barracks-

rakennusta, 4 Factory-rakennusta ja 4 Starport-rakennusta. Jos jotain näistä ylä-

rajoista rikotaan, ei yhden tukikohdan resurssituotanto riitä tuottamaan joukko-

ja kaikista tuotantorakennuksista jatkuvasti, vaikka kahta muuta tuotantorakennus-
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tyyppiä ei olisi ollenkaan. Myöhemmässä tutkimuksessa tätä voitaisiin kehittää niin,

että tuotantolaitosten maksimimäärä ei ole vakio, vaan riippuu jokaisessa puun sol-

mussa sen hetkisestä resurssituotannosta. Lisäksi mikäli joku tuotettava yksikkö tai

rakennus vaatii kaasuresurssia, lisätään vaatimuksiin 1-2 kaasua tuottavaa Refinery-

rakennusta.

Etsintäpuuta läpikäyville algoritmeille suurelta osin yhteistä on tietorakenne. Tar-

vitaan solmuista muodostuva puurakenne, jossa jokainen solmu sisältää tietyn peli-

tilan. Solmujen väliset yhteydet viittaavat pelaajan tekemään ratkaisuun siitä, mikä

resurssi tuotetaan seuraavaksi. Kun tiedetään lähtötila sekä valittu toiminto, voidaan

pelin sääntöjä simuloimalla johtaa seuraava tila. Tämä rakenne ja toiminnallisuus

on toteutettu kuvassa 7 näkyvissä luokissa Node ja State.

Node on puun solmu, joka sisältää State-luokan olion, viimeisen valitun toiminnon

sekä linkit vanhempaan ja lapsisolmuihin. State-luokka puolestaan säilyttää kaiken

tämän ongelman kannalta tarpeellisen tiedon pelin tilasta, kuten ajan, resurssien

määrät ja omistetut sekä tuotannon alla olevat yksiköt ja rakennukset. Node-luokalla

on metodi, joka luo lapsisolmun jokaista sallittua seuraavaksi suoritettavaa toimin-

toa kohti. Näistä jätetään pois selkeästi huonot valinnat, kuten sellaisen yksikön

tuottaminen, jonka maksimimäärä on RequiredTypes-olion mukaan jo saavutettu.

State-luokalla puolestaan on metodi, joka ottaa parametrina seuraavan peliobjektin,

jonka tuotanto halutaan aloittaa, ja simuloi pelitilaa eteenpäin, kunnes sen tuotanto

saadaan aloitettua.

Solution-luokan oliot kuvaavat kokonaisia ratkaisuja ongelmaan pitäen sisällään lop-

putilan, siihen johtaneen toimintojen sarjan sekä ajan, jossa viimeinen vaadittu pe-

liobjekti valmistuu. Ratkaisuja vertaillaan toisiinsa ensisijaisesti tämän ajan perus-

teella. Jos kahdella erilaisella ratkaisulla on täsmälleen sama aika, ei niiden keskinäi-

sellä paremmuusjärjestyksellä ole suurta väliä. Määritellään kuitenkin, että parempi
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ratkaisu on se, jossa on tuotettu enemmän työläisiä. Tämän jälkeen tarvittaessa

vertaillaan tuotettujen yksiköiden ja rakennusten kokonaisarvoa, joka määritellään

mineraalikustannuksien ja kahdella kerrottujen kaasukustannuksien summana.

BranchCutStrategy-rajapinnan toteuttamalla voidaan määritellä erilaisia heuristiik-

koja, joiden perusteella alipuita voidaan karsia. Tässä tutkielmassa toteutettiin

Buron ja Churchillin [CB11] tapaan kolme heuristiikkaa. 1) Alipuu hylätään, mi-

käli toistaiseksi parhaan ratkaisun aika on jo saavutettu. 2) Alipuu hylätään, mi-

käli puuttuviin yksiköihin tarvittavia resursseja ei ehditä kerätä parhaan ratkai-

sun aikaan mennessä, vaikka tästä eteenpäin tuotettaisiin ainoastaan lisää työläisiä.

3) Alipuu hylätään, mikäli jonkin tuotettavan yksikön ja sitä edeltävien peräkkäis-

ten esivaatimusten rakentamiseen kuluva aika ylittää toistaiseksi parhaan ratkaisun

ajan.

AbstractBuildOptimizer-luokka tarjoaa yllä olevat luokat yhdistävän rungon ja ylei-

sesti tarvittavia metodeja. Perimällä se voidaan toteuttaa varsinaisia algoritmeja.

Yksi ongelma on, milloin laskenta kannattaisi lopettaa. Tämä riippuu osittain algo-

ritmin tyypistä, eli onko kyseessä anytime-algoritmi vai ei. Esimerkiksi perinteinen

hakupuunkarsinta-algoritmi käy puuta läpi vakiojärjestyksessä, jolloin vaikka tois-

taiseksi parhaan tuloksen voi ottaa ulos milloin vain, ei siinä ole yleensä järkeä, sillä

osa ensimmäisenkin tason alipuista voi olla vielä kokonaan käsittelemättä. Sen si-

jaan esimerkiksi muurahaisoptimointialgoritmi käy puuta läpi osittain satunnaisessa

lupaavimmat ensin -järjestyksessä, joten hyviä tuloksia voidaan saavuttaa jo nopeas-

ti. Tällöin voitaisiin kehittää joku algoritmi seuraamaan tulosten parantumista ja

arvioimaan, missä vaiheessa tulos ei enää parannu merkittävästi. Toisaalta tähän

vaikuttaa myös se, kuinka nopeasti tarvitaan uusi ratkaisu sekä kuinka paljon las-

kentakapasiteettia on vapaana. Päätös laskennan jatkamisesta tai keskeyttämisestä

jätetään näin ollen agentin muiden komponenttien tehtäväksi.
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4.2 Nopea heuristinen ratkaisu

Tehokas alipuiden karsiminen vaatii, että tiedetään jo alussa joku kohtuullisen hyvä

ratkaisu ongelmaan, josta saadaan ratkaisulle järkevä yläraja. Tämän takia kehitet-

tiin algoritmi, joka tuottaa ratkaisun ongelmaan ajassa O(n), jossa n on ratkaisun

toimintosarjan pituus. Puun läpi muodostetaan polku valitsemalla aina lapsisolmu

heurististen sääntöjen perusteella, kunnes saavutetaan kaikki asetetut tavoitteet.

Algoritmi 1 Seuraavan toiminnon valinta nopeassa algoritmissa

1 . Jos h e u r i s t i s e n arv ion p e r u s t e e l l a muona alkaa o l l a
v äh i s s ä , rakennetaan Supply Depot .

2 . Muutoin , j o s Command Center e i t ä l l ä h e t k e l l ä tuota
t y ö l ä i s t ä e i k ä t y ö l ä i s t e n määrä o l e v i e l ä sa turo i tunut ,
tuotetaan ty ö l ä i n en .

3 . Muutoin , v a l i t a a n t u o t e t t a v a k s i yks ikk ö t a i rakennus ,
joka e i o l e v i e l ä saavuttanut minimimäärää .

3a . Val i taan se , jonka tuottaminen voidaan a l o i t t a a
nopeimmin .

3b . T a s a t i l a n t e e s s a v a l i t a a n halvempi .

Tässä havaitaan kaksi ongelmaa. Mikäli tavoitejoukko on pieni ja halpa, tuottaa

algoritmi turhan paljon työläisiä sen sijaan, että keskittyisi suoraan tuottamaan

tavoitteita. Toisaalta jos tavoitejoukko sisältää esimerkiksi suuren määrän Marine-

yksiköitä, voisi ratkaisua parantaa merkittävästi rakentamalla useamman kuin yh-

den Barracks-rakennuksen niitä tuottamaan. Ongelma päädyttiin ratkaisemaan niin,

että tuotettavien työläisten määräksi asetetaan joku arvo väliltä [4, 16] (mukaan lu-

kien 4 pelin alussa valmiina olevaa) ja jokaisen tuotantorakennuksen määräksi jo-

ku arvo minimi- ja maksimimäärän väliltä. Edellinen algoritmi ajetaan läpi kerran

jokaista näin syntyvää permutaatiota kohti. Pahimmassakin tapauksessa permutaa-

tioita on edellisessä aliluvussa esitettyjen oletusten perusteella vain 13·5·4·4 = 1040,

joten algoritmin suoritus on edelleen nopeaa. Tällä saavutetaan useimmissa tapauk-
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sissa jo yllättävän lähelle optimaalisia tuloksia. Algoritmia voidaan siis käyttää joko

ylärajana tai itsenäisesti, mikäli tarvitaan kohtuullisen hyvä ratkaisu nopeasti.

4.3 Muurahaisoptimointi

ACO-algoritmissa puun solmuun lisätään kenttä, jonka arvo kuvaa feromonitasoa

ja jonka arvoksi alustetaan 1. Muurahaiset kuvataan Ant-luokan olioina. Ne pitävät

sisällään muun muassa tiedon puun solmusta, jossa ne ovat.

Puun solmun käsittely

Jokaisen iteraation alussa kaikki muurahaiset asetetaan puun juureen. Tästä muu-

rahainen lähtee etenemään puussa syvemmälle suorittaen jokaisen solmun kohdalla

algoritmin 2.

Tässä aluksi tutkitaan, onko kaikki tavoitteet saavutettu. Mikäli on, tallennetaan

ratkaisu, poistetaan solmu puusta ja pysäytetään muurahainen. Samoin jos joku

BranchCutStrategy-rajapinnan ilmentymä ilmaisee, ettei tässä alipuussa kannata

enää jatkaa, karsitaan solmu ja pysäytetään muurahainen. Mikäli lapsisolmujen lis-

taa ei ole olemassa, ollaan tässä solmussa ensimmäistä kertaa. Tällöin luodaan lis-

ta sekä lisätään siihen jokaista mahdollista seuraavaa suoritettavaa toimintoa kohti

uusi lapsisolmu. Lapsisolmuihin kopioidaan tila vanhemmasta sekä simuloidaan niis-

sä tilaa eteenpäin, kunnes kyseisen solmun toiminto voidaan suorittaa. Jos tämän

jälkeen lapsisolmuja ei ole ollenkaan, poistetaan solmu ja siirrytään takaisin van-

hempana olevaan solmuun yrittämään toista reittiä. Jos vanhempaa ei ole eli ollaan

jo juurisolmussa, on koko hakupuu käsitelty ja algoritmi päättyy. Lopuksi päästään

valitsemaan seuraava toiminto eli mihin lapsisolmuun edetään.
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Algoritmi 2 Solmun käsittely

Jos ka i kk i t a v o i t t e e t on saavutet tu
ant . s o l u t i o n <− new So lu t i on ( ant . currentNode )
ant . f i n i s h e d <− t rue
Po i s te taan puusta ant . currentNode

re turn

J o k a i s e l l e BranchCutStrategy b
Jos b . re j ec tBranch ( ant . currentNode )

ant . f i n i s h e d <− t rue
Po i s te taan puusta ant . currentNode
re turn

Jos ant . currentNode . c h i l d r e n = n u l l
ant . currentNode . c h i l d r e n <− mahdo l l i s e t l ap s i s o lmut
J o k a i s e l l e ant . currentNode . c h i l d r e n c

c . s t a t e <− kop i o i ant . currentNode . s t a t e
Kunnes c . a c t i on voidaan s u o r i t t a a

c . s t a t e <− s imu lo i t i l a a eteenp ä in

Jos ant . currentNode . c h i l d r e n . l ength = 0
Poi s te taan puusta ant . currentNode
Jos ant . currentNode = rootNode

a l go r i tm in s u o r i t u s pä ättyy
Muutoin

ant . currentNode <− ant . currentNode . parent
re turn

ant . currentNode <− chooseNextAction ( )

Seuraavan toiminnon valinta

Jos lapsisolmuja on vain yksi, siirrytään aina siihen. Muutoin tuotetaan satunnais-

luku x väliltä [0.0, 1.0]. Mikäli x < q0, siirrytään suoraan korkeimman painoarvon

w omaavaan lapsisolmuun. Muussa tapauksessa valitaan lapsisolmu satunnaisesti

painoarvon mukaan painotetulla todennäköisyydellä.

Painoarvo määritellään yleistämällä kaava (4) useammalle heuristiikalle ja antamalla

jokaiselle oma painokerroin.
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wi = ταi
∏
j

[
η
βj
ij

]
(8)

Tässä solmun i painoarvo wi muodostuu solmun feromonimäärästä τi painotettuna

eksponentilla α ja kerrottuna heuristiikkojen ηij tulolla, jossa jokaista painotetaan

erikseen omalla eksponentillaan βj.

Määritellään tätä tutkimusta varten kolme houkuttelevuusheuristiikkaa.

1. Ensimmäinen heuristiikka η1 antaa pisteitä sen mukaan, kuinka pian toiminto

voidaan suorittaa. Määritellään, että solmulle i ∈ J , jossa J on tarkasteltavien

lapsisolmujen joukko, pätee

ηi1 =


1− ti∑

j∈J
tj

jos
∑
j∈J
tj > 0

1 muutoin

, (9)

jossa t on aika, joka pelissä täytyy edetä, ennen kuin toiminnon suoritus voi-

daan aloittaa.

2. Toinen heuristiikka η2 antaa pisteitä sitä enemmän, mitä vähemmän kyseistä

yksikköä tai rakennusta on jo tuotettu. Määritellään kolme raja-arvoa niin,

että

ηi2 =



1 jos xi = 0

1/2 jos xi = xmin

0 jos xi = xmax

, (10)

jossa xi on solmun i tilassa aiemmin tuotettujen saman tyypin yksiköiden

tai rakennusten määrä ja xmin sekä xmax ovat tuotantotavoitteiden määrää-

mät minimi- ja maksimimäärät. Näiden raja-arvojen välillä lukua skaalataan
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lineaarisesti xi suhteen. Jos kyseistä yksikköä tai rakennusta ei ole eksplisiit-

tisesti tuotantovaatimusten listalla, kuten voi olla työläisen ja Supply Depot

-rakennuksen kohdalla, asetetaan arvoksi 1/2.

3. Kolmas heuristiikka η3 pyrkii vaikuttamaan siihen, milloin rakennetaan Supply

Depot -rakennuksia. Määritellään

ηi3 =


θ jos solmun i toiminto on Supply Depot

1− θ muutoin

, (11)

jossa 0 ≤ θ ≤ 1 on tässä tarkemmin määrittelemättä jätettävä heuristinen

arvo, joka kuvaa Supply Depot -rakennuksen rakentamisen kiireellisyyttä eli

muonan vähyyttä suhteessa sen tarpeen odotettuun kasvuun. Kasvua voidaan

arvioida rakennettujen tuotantorakennusten sekä vielä tuottamattomien ta-

voitteisiin kuuluvien yksiköiden määrän perusteella.

Kaikille näille pätee 0 ≤ η ≤ 1. Muitakin mahdollisia heuristiikkoja on helppo ku-

vitella. Esimerkiksi työläisten tuottamista resurssien kokonaistarpeen tai sen hetki-

sen kulutuksen perusteella ohjaava voisi olla hyödyllinen. Jätetään näiden tarkempi

pohtiminen kuitenkin jatkotutkimusta varten.

Feromonitasojen päivitys

Kun kaikki muurahaiset ovat pysähtyneet, suoritetaan feromonitasojen päivitys, joka

koostuu feromonin haihtumisesta ja erityksestä.

Feromonin haihtumisessa jokaisen puun solmun i feromonitasoa τi pienennetään va-

kiokertoimella ρ, mutta ei kuitenkaan minimirajan τmin alle:

τi ← max [(1− ρ) τi, τmin] (12)
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Seuraavaksi suoritetaan feromonin eritys. Muurahaiset kasvattavat feromonin mää-

rää niissä solmuissa, joiden läpi ne muodostivat polun. Feromonin eritys vaihtelee

jonkin verran algoritmin eri variaatioissa. Joissakin esimerkiksi kaikki muurahaiset

erittävät feromonia, joissakin vain kierroksen paras. Tässä tutkimuksessa päädyt-

tiin välimuotoon, jossa parhaat 10 % muurahaisista erittävät feromonia, painottaen

kuitenkin parhaimpia kääntäen verrannollisesti sijaluvun i neliöjuureen:

τi ← τi + ∆τ = τi +Q · f (ai)√
i
, i ∈

[
1,
N

10

]
, (13)

jossa ∆τ on muurahaisen ai polulleen erittämä feromonin määrä, Q on vakioker-

roin ja i on muurahaisen järjestysluku paremmasta huonompaan. Myös tässä lisäksi

varmistetaan, ettei feromonitaso kasva yli maksimirajan τmax. Eritettävän feromo-

nin määrän sekä muurahaisten paremmuusjärjestyksen määräävälle funktiolle f (ai)

sopiva muoto ei ole itsestäänselvää. Koska muurahainen pysäytetään aina, kun to-

detaan, ettei se reitillään voi enää saavuttaa parempaa ratkaisua kuin toistaiseksi

paras, johtaa tämä siihen, etteivät useimmat muurahaiset saavuta mitään kokonais-

ta ratkaisua iteraation aikana. Mikäli siis otetaan huomioon ainoastaan saavutettu-

jen ratkaisujen ajat, voivat vain uuden parhaan ratkaisun saavuttaneet muurahaiset

erittää feromonia. Tällöin feromonin eritys on hyvin vähäistä eikä anna muille muu-

rahaisille riittävästi informaatiota haun ohjaamisen perustaksi. Sen sijaan määritel-

lään hieman monimutkaisempi funktio, joka pyrkii arvioimaan reitin laatua myös

silloin, kun se ei johtanut ratkaisuun asti.

f (a) =



p2a jos muurahainen a ei löytänyt ratkaisua

2 + 5 · b−sa
b

jos sa < b

0, 5 +
(
b
sa

)2
muulloin (harvinaisempi erikoistapaus)

, (14)
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jossa pa on heuristinen arvio siitä, kuinka monta prosenttia tavoitteista muurahainen

saavutti (mukaan lukien esivaatimukset ja ottaen huomioon sekä resurssikustannuk-

set että aikakustannukset), b on paras saavutettu aika ennen nykyistä iteraatiota ja

sa on muurahaisen a tällä kierroksella saavuttaman ratkaisun aika. Funktion muo-

to perustuu lähinnä intuitioon ja sen raja-arvoihin. Esimerkiksi jos muurahainen ei

saavuta ratkaisua, on sen pisteytys aina alle 1, kun taas uuden parhaan ratkaisun

saavuttavan muurahaisen pisteytys on aina yli 2. Funktion paranteleminen jätetään

jatkotutkimuksen kohteeksi.

4.4 ACO-parametrien metaoptimointi

ACO-algoritmissa on useita vapaita parametreja, joille asetetut arvot vaikuttavat

merkittävästi siihen, kuinka nopeasti ja kuinka hyviä ratkaisuja algoritmi tuottaa

[GC05]. Optimaaliset parametrit riippuvat merkittävästi siitä, mihin ongelmaan al-

goritmia sovelletaan. Esimerkiksi tutkimuksissa usein käytettyyn kauppamatkus-

tajan ongelmaan soveltuvat parametrit voivat olla hyvin erilaisia kuin RTS-pelien

tuotantojärjestyksen optimointiongelmaan sopivat. Osittain optimaaliset parametrit

voivat vaihdella myös saman ongelmaperheen sisällä, mutta unohdetaan tämä seu-

raavaan alilukuun asti ja keskitytään löytämään parametreille arvot tai edes suu-

ruusluokat, jotka toimivat keskimäärin mahdollisimman hyvin edellisen luvun 4.3

kuvailemassa algoritmissa. Tällaista toisen tason optimointia kutsutaan metaopti-

moinniksi.

Määritellään funktio t = f(P, x, T ), jossa P on ACO-algoritmin parametrien joukko

P = {N,Q, ρ, τmin, τmax, α, β1, β2, β3} ja x on joku tuotantojärjestyksen tavoitejouk-

ko. Funktion evaluointi vastaa ACO-algoritmin ajamista korkeintaan T sekunnin

ajan ja se palauttaa jonkin ratkaisuajan t. Kiinnitetään T = 6 s, jonka arvioidaan

pystyvän tuottamaan peliä pelaavan agentin kannalta riittävän hyviä ratkaisuja riit-
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tävän nopeasti. Valitaan X kappaletta esimerkkitavoitteita xi=1···X ja pyritään löy-

tämään arvot parametreille joukossa P niin, että minimoidaan funktio

g(P ) =

∑X
i=1 f(P, xi, T = 6s)

X
(15)

eli minimoidaan funktion f palauttaman arvon keskiarvo eri tavoitejoukoilla xi.

Koska funktion f ja siten myös funktion g analyyttinen muoto ei ole tiedossa, on

kyseessä musta laatikko -systeemin optimointi. Optimointi täytyy siis suorittaa ke-

räämällä yksittäisiä pisteitä funktiota evaluoimalla eli ACO-algoritmia ajamalla.

Funktiolle ei myöskään ole käytännössä mahdollista määrittää derivaattaa, koska

yksittäisten pisteiden evaluointi on hyvin hidasta, funktion muoto voi olla hankala

ja ennen kaikkea koska funktio ei ole deterministinen, vaan arvot sisältävät satun-

naisuutta. Näin ollen kyseinen ongelma kuuluu derivaattavapaaseen optimointiin

(derivative-free optimization) [CSV09, KCK11]. Monet klassiset minimointialgorit-

mit perustuvat derivaatan käyttöön, joten niitä ei voida soveltaa.

Myös derivaattavapaaseen optimointiin on lukuisa määrä algoritmeja. Osa on myös

suunniteltu erityisesti tapauksiin, joissa mittauspisteiden tuottaminen on hidasta tai

kallista [JSW98, Hol08]. Nämäkään eivät välttämättä silti sovellu tähän ongelmaan

ACO-algoritmin ja siten minimoitavan funktion stokastisen eli satunnaisuutta sisäl-

tävän luonteen takia. Parhaan metaoptimointialgoritmin valinta vaatisi näin ollen

lisää tutkimusta ja syvällistä perehtymistä vaihtoehtoihin.

Grefenstette esittelee artikkelissaan vastaavaa ongelmaa geneettisten algoritmien

kohdalla [Gre86]. Myös geneettisessä algoritmissa (GA) on useita vapaita paramet-

reja, joiden optimointi tutkijan toimesta on hidas ja hankala prosessi. Tutkimuksessa

luotiin toinen GA, joka pyrkii automaattisesti optimoimaan ensimmäistä GA:ta. GA

ei välttämättä ole paras algoritmi tähän, mutta tämän aiemman tutkimuksen pe-
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rusteella sen voidaan katsoa olevan kohtuullisen varma ja helposti toteutettavissa

oleva vaihtoehto, jolla saadaan ainakin jotain tuloksia.

Tätä varten määritellään neljä erilaista tavoitejoukkoa xi ja lasketaan jokaiselle alus-

tava ratkaisu ja sen aika ti0 luvun 4.2 mukaisella algoritmilla:

x1 = {4 ·Marine, 1 · Bunker}

x2 = {8 ·Marine, 4 · Firebat, 4 ·Medic}

x3 = {8 ·Marine, 4 · Siege Tank}

x4 = {1 ·Marine, 1 · Firebat, 1 ·Ghost, 1 · Siege Tank, 1 ·Goliath, 1 · Battlecruiser}

Määritellään myös jokaiselle parametrille diskreetti joukko mahdollisia alkuarvoja

taulukon 2 mukaisesti:

Taulukko 2: Parametrien arvojen jakaumat
Parametri Minimi Maksimi Logaritminen Määrä Arvoväli Vakio

τ0 1
N 10 150 ei 20
Q 0,01 1 kyllä 20
ρ 0,01 0.8 kyllä 20
τmin 0 1 ei 0,05
τmax 1 100 kyllä 20
q0 0 1 ei 0,05

α, β1, β2, β3 0 5 ei 0,25

Luodaan 100 algoritmin ilmentymää ja asetetaan jokaiselle parametrit satunnaises-

ti mahdollisista arvoista valiten. Suoritetaan jokaista algoritmia yhdellä tavoitejou-

koista korkeintaan 6 sekuntia tai kunnes laskenta muuten päättyy. Toistetaan tä-

mä jokaiselle tavoitejoukolle ja lasketaan, kuinka monta prosenttia alustava ratkaisu

keskimäärin parani.

pavg =
1

4

4∑
i=1

ti − ti0
ti0

· 100 % (16)
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Järjestetään algoritmi-ilmentymät tämän mukaan suuremmasta pienempään eli pa-

remmasta huonompaan. Valitaan näistä 10 % parhaista suoraan jatkoon eli seuraa-

vaan sukupolveen ja hylätään 10 % huonoimmista. Määritellään lisäksi jokaiselle

parametrijoukolle kelpoisuus niin, että

kj = pavg,j −min (pavg) (17)

eli kuinka monta prosenttiyksikköä paremmin algoritmi suoriutui kuin iteraation

huonoin (kaikista huonoimpien poistamisen jälkeen).

Tämän jälkeen loput 90 % seuraavasta sukupolvesta täytetään muodostamalla lapsi-

ilmentymiä. Valitaan aina kaksi satunnaista ilmentymää vanhemmiksi. Lapsi-ilmen-

tymä perii näiltä parametriensa arvoja kummankin vanhemman kelpoisuuteen suo-

raan verrannollisella todennäköisyydellä. Lisäksi lapsi-ilmentymiin kohdistetaan

mutaatio-operaatio, jossa 3 % todennäköisyydellä parametrin arvo korvataan sa-

tunnaisella arvolla arvojoukosta ja 10 % todennäköisyydellä arvoa kasvatetaan tai

pienennetään 10 %. Näin sukupolvien myötä parametrien arvojakaumien pitäisi lä-

hestyä optimaaleja. Mutaatio puolestaan ehkäisee liian aikaista konverguitumista ja

optimaalisten arvojen katoamista populaatiosta.

Yllä kuvatun metaoptimointiprosessin tulokset esitellään luvussa 5.1.
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4.5 Suorituksenaikainen parametrien mukauttaminen

Stützle ja muut esittelevät raportissaan kattavasti tehtyä tutkimusta liittyen pa-

rametrien suorituksenaikaiseen mukauttamiseen [SLIP+11]. Kuvatuilla menetelmil-

lä voidaan saavuttaa hyötyä kahdesta eri näkökulmasta. Mikäli optimaaliset arvot

parametreille vaihtelevat merkittävästi eri ongelmien välillä, voidaan saavuttaa pa-

rempia tuloksia mukauttamalla niitä suorituksenaikaisesti sen perusteella, mitkä pa-

rametriarvot antavat parhaita tuloksia. Toisaalta taas jotkin parametriarvot johta-

vat nopeaan konvergoitumiseen kohtuullisen hyviin tuloksiin, kun taas toiset arvot

saavuttavat parempia tuloksia pidemmällä laskenta-ajalla. Näin ollen voi olla hyö-

dyllistä vaihtaa arvoja näiden vaihtoehtojen välillä laskennan edetessä.

Esiajastettu mukautus muuttaa parametreja suorituksen edetessä jonkin ennalta

määritellyn strategian mukaisesti. Esimerkiksi Merkle ja muut esittävät jokseenkin

samankaltaisen projektin aikataulutusongelman kohdalla parametrin β pienentämis-

tä ja parametrin ρ kasvattamista suorituksen edetessä [MMS02]. Tällöin algoritmin

suorituksen alkuvaiheessa heuristiikalla on suuri painoarvo, jolloin saavutetaan no-

peasti kohtuullisen hyviä ratkaisuja ja kasvatetaan feromonitasoja näiden ympärillä.

Myöhemmin heuristiikoista voidaan asteittain luopua, jolloin haku keskittyy hyväk-

si havaittujen ratkaisujen ympärille. Meyer puolestaan ehdottaa feromonin paino-

kertoimen α kasvattamista suorituksen myötä [Mey04]. Tämä johtanee suunnilleen

samaan tulokseen kuin β pienentäminen.

Samassa Stützlen ja muiden raportissa tutkitaan tarkemmin eri parametrien vaiku-

tusta kauppamatkustajan ongelman ratkaisuun ACS- ja MMAS-algoritmeilla suori-

tuksen eri vaiheissa. Tämän perusteella vaikutti siltä, että parhaat tulokset saavu-

tetaan, jos β pienenee, muurahaisten lukumäärä kasvaa, ρ pienenee ja q0 pienenee

suorituksen edetessä. Huomioitavaa on, että ρ:n muutokselle esitetään vastakkaista

suuntaan kuin Meyer ja muut.
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Tämän jälkeen tutkimuksessa vertailtiin eri muutosnopeuksia näille parametreille.

Feromonin haihtumiskertoimen ρ muuttaminen ei tuottanut merkittäviä tuloksia,

mutta muiden parametrien mukauttaminen paransi anytime-suorituskykyä tilastol-

lisesti merkittävästi, vaikuttamatta negatiivisesti pidempikestoisen laskennan tulok-

siin. Tällä tavalla voitaisiin siis todennäköisesti parantaa myös tuotannonoptimoin-

tialgoritmia, mutta jätetään sen toteutus jatkotutkimukseksi.

Esiajastuksen sijaan parametreja voidaan myös mukauttaa sen perusteella, kuinka

hyviä tuloksia ne tuottavat suorituksen aikana. Raportissa listataan lukuisia tutki-

muksia tähän liittyen, mutta mainitaan niistä tässä muutama.

Randall ehdottaa ACO-algoritmin itsensä käyttämistä metaoptimointiin [Ran04].

Tässä jokaiselle mukautettavalle parametrille annetaan pieni joukko mahdollisia ar-

voja sekä liitetään jokaiseen arvoon feromonitaso. Jokaisen iteraation alussa jokai-

nen muurahainen valitsee parametreille arvot feromonitasojen suhteen painotetulla

todennäköisyydellä, ja iteraatioiden jälkeen parametrien feromonitasoja päivitetään

vastaavasti kuin kuljettujen reittien feromonitasoja. Jotta parametrien arvot eivät

konvergoituisi liian nopeasti, kannattanee myös tässä soveltaa esimerkiksi feromonin

minimi- ja maksimitasoja. Tälle algoritmille täytyisi siis löytää sopivat arvot näille

ja muille ACO-parametreille, jolloin tarvittaisiin jo toisen tason metaoptimointia.

Toinen vaihtoehto on mieltää parametrit muurahaisten geeneiksi ja soveltaa geneet-

tistä algoritmia suorituksenaikaiseen metaoptimointiin yksittäisten muurahaisten ta-

solla. Idea on ilmeisen intuitiivinen, sillä useammat tutkijat kuten muun muassa

Gaertner ja Clarck [GC05] sekä allekirjoittanut itse näyttävät päätyneen siihen it-

senäisesti.

Mukautettavia parametreja valittaessa on luonnollisinta keskittyä muurahaiseen it-

seensä liittyviin parametreihin. Parametri Q kuvaa, kuinka paljon feromonia kysei-

nen muurahainen erittää, kun taas parametrit α, β ja q0 kuvaavat, miten kyseinen
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muurahainen painottaa eri asioita päätöksenteossaan. Monissa tutkimuksissa myös

haihtumiskerroin ρ on otettu mukaan. Tällöin ilmeisesti haihtumista tapahtuu vain

muurahaisen kulkemalla reitillä. Tässä tutkimuksessa esitetyssä algoritmin versiossa

ρ on kuitenkin globaali ominaisuus siinä missä τmin ja τmax eikä se siten voi saada

eri arvoja eri muurahaisilla. Lisäksi myöskään Q ei käytännössä sovellu tällä tavoin

mukautettavaksi, sillä sen arvo vaikuttaa kaikkiin muurahaisiin tulevissa iteraatiois-

sa, eikä yksittäisen muurahaisen ratkaisujen laadusta voi näin ollen päätellä, oliko

juuri sillä hyvä arvo parametrille Q.

Tämän testaamiseksi luodaan algoritmista seuraavanlainen versio. Aluksi jokainen

muurahainen saa satunnaisen arvon parametreille α, β ja q0. Arvot valitaan ja-

kaumista, jotka mukailevat seuraavan luvun 5.1 tulosten perusteella hyviksi todet-

tuja arvovälejä. Algoritmia suoritetaan E iteraatiota, jonka jälkeen muurahaisista

luodaan uusi sukupolvi edellisessä luvussa 4.1 kuvattua geneettistä algoritmia mu-

kaillen. Muurahaisen kelpoisuudeksi määritellään sen viimeisen E iteraation aikana

erittämän feromonin summa. Alussa asetetaan E = 5, mutta jokaisen evoluution yh-

teydessä tätä kasvatetaan yhdellä. Näin algoritmin alussa evoluutiota tapahtuu tihe-

ään ja saavutetaan nopeasti kohtuullisen hyvät arvot parametreille. Tämän jälkeen

evoluutiotiheys laskee, jolloin siihen kuluu vähemmän laskentaresursseja ja tarkem-

paa evoluutiota suoritetaan suuremman datamäärän pohjalta, koska muurahaisen

geenien eli parametrien kelpoisuutta on arvioitu kauemmin.

Evoluutiovaiheessa muurahaisista parhaat 20 % pääsevät suoraan seuraavaan su-

kupolveen, huonoimmat 20% hylätään ja loput seuraavasta sukupolvesta täytetään

lapsimuurahaisilla aiempaan tapaan. Mutaatiossa jakaumasta valitaan uusi arvo 5

% todennäköisyydellä. Lisäksi arvoa muutetaan 10 % suuremmaksi tai pienemmäksi

todennäköisyydellä 10 %. Tätä toistetaan suorittamalla algoritmia taas uudet E ite-

raatiota ennen seuraavaa evoluutiota ja niin edelleen. Saavutetut tulokset esitetään

luvussa 5.2.
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5 Kokeellinen tutkimus

5.1 Metaoptimoinnin tulokset

Kuvissa 9 ja 10 esitetään keskiarvot muutamien parametrien sekä tulosten laadun

pavg kehityksestä. Kuvaajat muista parametreista löytyvät liitteestä 1.

Kuva 8: Houkuttelevuuspainoarvojen kehitys

Kuva 9: Ratkaisujen suhteellisen paranemisen kehitys
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Tämän metaoptimoinnin tulokset ovat nopeasti arvioituina kaksijakoisia. Toisaalta

jo muutaman sukupolven aikana tulokset paranivat huomattavasti. Ilmeisesti tämä

riitti ainakin selvästi huonojen arvojen karsimiseen kriittisimmistä parametreista.

Sen jälkeen tulokset eivät kuitenkaan enää parantuneet juuri ollenkaan. Tämän pe-

rusteella on vielä vaikea arvioida, saavutettiinko optimaaliset arvot yllättävän no-

peasti vai konvergoituiko algoritmi liian nopeasti johonkin lokaaliin minimiin koh-

tuullisen suuresta mutaatiotodennäköisyydestä huolimatta.

Koska tulokset jäivät epävarmoiksi, päätettiin metaoptimointia vielä jatkaa toisella

lähestymistavalla. Tässä parametreille kiinnitettiin aluksi edellisen vaiheen ratkaisu-

na saadut arvot. Tämän jälkeen parametrien arvoja alettiin muuttaa yksi kerrallaan

muiden pysyessä vakiona, ja mitattiin neljälle aiemmin listatulle tavoitejoukolle saa-

tujen ratkaisuaikojen summaa. Mikäli tuloksissa havaittiin selvästi aiemmasta poik-

keava minimi, otettiin se käyttöön ennen seuraavaan kokeeseen siirtymistä. Kuvassa

11 näkyy esimerkkinä parametrista τmax saatu kuvaaja. Muut kuvaajat löytyvät

liitteestä 2.

Kuva 10: Parametrin τmax yksittäisoptimointi
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Jokseenkin yllättäen tämä koejärjestely vahvisti edellisen kokeen tulokset hyvällä

tarkkuudella kaikkien parametrien suhteen. Evolutiivinen metaoptimointi siis toimi

hyvin ja yli odotusten. Taulukossa 3 esitetään parametreille kiinnitetyt arvot evo-

luution muutaman viimeisen sukupolven perusteella (suluissa viimeisen sukupolven

keskihajonta) sekä yksittäisoptimoinnin jälkeen.

Taulukko 3: Parametrien optimoidut arvot
Parametri Evoluution jälkeen Yksittäisoptimoinnin jälkeen

N 100 (15,23) 100
Q 1,0 (0,23) 1,0
ρ 0,03 (0,08) 0,01
τmin 0,35 (0,06) 0,35
τmax 11,0 (1,35) 11,0
q0 0,35 (0,06) 0,35
α 0,83 (0,39) 1,0
β1 5,0 (0,65) 5,0
β2 1,1 (0,25) 1,1
β3 0,3 (0,56) 0,3

5.2 Algoritmien vertailu ja tulokset

Tässä luvussa vertaillaan kokeellisesti eri algoritmien suoriutumista ongelman rat-

kaisemisessa. Vertailuun otetaan luvussa 3.2 esitettyä ratkaisua mukaileva yksin-

kertainen hakupuunkarsinta-algoritmi ja tässä esitetty ACO-algoritmi sekä esime-

taoptimoituna että muurahaisten evoluutiolla. Hakupuunkarsinta-algoritmi on to-

teutettu yksinkertaisena syvyyssuuntaisena hakuna Javan standardia pinorakennet-

ta käyttäen. Koska tämä ei tue helposti rinnakkaislaskentaa, asetetaan tasapuolisen

vertailun vuoksi myös ACO-algoritmien käyttämien säikeiden määrä yhteen.

Vertailussa jokainen algoritmi suoritetaan aiempaan metaoptimointiin kuulumatto-

malla tavoitejoukolla. Tietyin väliajoin otetaan ylös kulunut laskenta-aika sekä tois-

taiseksi paras ratkaisu. Tämä toistetaan useita kertoja, ja tuloksista lasketaan 21
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pisteen liikkuva keskiarvo. Javan virtuaalikoneen muistin määrä rajoitettiin neljään

gigatavuun.

Vertailu suoritettiin kolmella eri tavoitejoukolla. Näistä yksinkertaisin eli 6 Marine-

yksikköä esitetään kuvassa 12. Hakupuunkarsinta-algoritmi käy koko hakuavaruuden

läpi noin 9 sekunnissa, kun taas ACO-algoritmeilla tämä eli optimaalisesta tulok-

sesta varmistuminen kestää merkittävästi kauemmin. Käytännössä ACO-algoritmit

kuitenkin konvergoituvat optimaaliseen tulokseen jo hyvinkin nopeasti. Esimetaopti-

moidulla tähän menee noin 4 sekuntia ja evolutiivisella vain noin sekunti. Hakupuun-

karsinta-algoritmin huonoa skaalautuvuutta kuvaa myös se, että 7 Marine-yksikön

tavoitejoukolla laskenta-aika kasvaa jo 53 sekuntiin ja 8 Marine-yksiköllä 178 sekun-

tiin.

Kuva 11: Algoritmien vertailu tavoitejoukolla {6 ·Marine}

Kuva 13 esittää seuraavalle astetta monimutkaisemmalle tavoitejoukolle tehdyn ver-

tailun. Tässä hakupuunkarsinta-algoritmi ei enää pysty järkevässä ajassa paranta-

maan tulosta ollenkaan. Optimaalinen ratkaisu ei ole tiedossa, mutta paras saavutet-

67



tu yksittäinen ratkaisu oli 8058 peliruutua. Molemmat ACO-versiot konvergoituvat

nopeasti keskimäärin noin 8500 peliruudun mittaiseen ratkaisuun. Tässä esimetaop-

timoitu versio vaikuttaisi konvergoituvan hieman nopeammin ensimmäisen sekun-

nin aikana, kun taas sen jälkeen evolutiivinen versio on hieman edellä jonkin aikaa.

Suurta eroa ei kuitenkaan ollut. Algoritmin suorittaminen yli 20 sekuntia ei ollut

mahdollista, sillä tässä ajassa muisti oli jo täynnä ja laskenta käytännössä pysähtyi.

Kuva 12: Algoritmien vertailu tavoitejoukolla {2 ·Marine, 2 · Firebat, 4 ·Wraith}

Kuva 14 esittää viimeisen selvästi monimutkaisimman tavoitejoukon, jossa paras saa-

vutettu ratkaisu oli 10 505 peliruutua. Tässä hakupuunkarsinta-algoritmia ei katsot-

tu enää tarpeelliseksi edes suorittaa. Sen sijaan testattiin muistinkäyttöä vähentä-

mään pyrkivää ratkaisua, jossa poistettiin aina lapsisolmut, joiden feromonitaso oli

alle 10 % feromonitasojen summasta kyseisessä lapsisolmujen joukossa. Tässä hie-

man yllättäen evolutiivinen versio menestyi selvästi huonoiten. Kahden esimetaop-

timoidun välillä ei ollut suurta eroa, mutta matalat feromonitasot karsiva versio

konvergoitui laskennan alussa hieman nopeammin.
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Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että ACO-algoritmi toimii ongelman ratkaisussa hy-

vin. Algoritmi skaalautuu hyvin suhteessa tavoitejoukon kompleksisuuteen, ja tyy-

pillisesti jo muutaman sekunnin laskennalla saadaan tuotettua ratkaisu, joka on koh-

tuullisen lähellä optimaalista. Se mikä esitetyistä ACO-versioista on paras, jää tois-

taiseksi avoimeksi kysymykseksi. Etenkin geneettistä versiota voinee vielä kehittää

paremmaksi hienosäätämällä evoluutiomekanismia. Toisaalta myös esimetaoptimoi-

dussa versiossa vaikuttaa siltä, että algoritmi löytää jonkin tasoisen ratkaisun melko

nopeasti, mutta tämän jälkeen ratkaisu ei usein enää parane pitkälläkään laskenta-

ajalla, vaan laskenta ilmeisesti jumittuu lokaalin optimin ympäristöön. Näin ollen

olisi syytä tutkia lisää mekanismeja, joilla hakua voisi hajauttaa laajemmalle. Li-

säksi algoritmin muistinkäyttöä olisi tarpeellista optimoida vielä huomattavasti, sillä

käytännön sovelluksissa muistia ei ole näin paljoa käytössä edes koko agentille eikä

etenkään vain yhtä ongelmaa ratkaisevalle algoritmille.

Kuva 13: Algoritmien vertailu tavoitejoukolla {18 · Marine, 6 · Firebat, 6 · Medic,
4 · Siege Tank}
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6 Yhteenveto

Tutkielmassa tutustuttiin RTS-pelien tekoälylle tarjoamiin monipuolisiin ongelmiin.

Pohdittiin mitä tehtäviä peliä pelaavalla agentilla on, millaisia ohjelmiston laatuvaa-

timuksia kannattaa ottaa huomioon ja käytiin pintapuolisesti läpi aiemmin esitettyjä

arkkitehtuureja ja ratkaisumalleja.

Erityisesti tutkielmassa keskityttiin tuotantojärjestyksen optimointiin. Käytiin läpi

tähän aiemmin esitetyt ratkaisut sekä kehitettiin uusia. Uusista ehdotuksista toteu-

tettiin muurahaisoptimointialgoritmi, jonka havaittiin olevan muistivaativuutta lu-

kuun ottamatta huomattavasti aiemmin esitettyjä ratkaisuja parempi. Perehdyttiin

myös algoritmin metaoptimointiin ja saavutettiin siinä hyviä kokeellisia tuloksia.

Ohessa myös tuotettiin tähän ongelmaan soveltuva ohjelmistokehys, jonka päälle

muidenkin optimointialgoritmien kehittäminen on helpompaa.

Tutkielmassa löydettiin lukuisia aiheita jatkotutkimukselle. Luvussa 2 sivuttiin mo-

nia vielä lähes kokonaan ratkaisemattomia ongelmia RTS-pelien tekoälyssä makro-

tasolla ja strategioissa. Luvussa 3.3 puolestaan esitettiin monia vaihtoehtoisia rat-

kaisuja tuotantojärjestyksien optimointiin, joita ei tässä vielä tutkittu pidemmälle.

Näistä ainakin viimeisenä esitetty älykäs suunnittelu -malli ansainnee osansa jatko-

tutkimuksesta. Todettiin myös, että tässä tehty ongelmanmäärittely on käytännön

sovellusten kannalta turhan yksinkertaistettu. Sen laajentaminen tekee ongelmasta

vielä huomattavasti vaikeamman ja vaatii uudenlaisia ratkaisuja.

Muurahaisoptimointialgoritmissa parantelua kaipaisivat edelleen ainakin houkutte-

levuusheuristiikat sekä eritettävän feromonin määrää kuvaava funktio. Myös lokaalin

optimin etsinnän vaihetta voitaisiin harkita. Lisäksi lokaaleihin optimeihin konver-

goitumista pitäisi vähentää joko uusia mekanismeja kehittämällä tai suorittamalla

metaoptimointia uudelleen eri tavalla. Myös suorituksenaikaiseen optimointiin pe-
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rustuva muurahaisten evoluutio -versio algoritmista tarjoaa vielä paljon lisää tutkit-

tavaa.
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Liite 1: Geneettisen metaoptimoinnin tulokset

Tässä liitteessä esitetään kaikki tulokset tuotantojärjestyksiä optimoivan ACO-algoritmin

geneettisestä metaoptimoinnista. Kuvaajissa x-akselilla on sukupolven järjestysluku ja y-

akselilla keskiarvo kaikkien algoritmin ilmentymien eli parametrijoukkojen kesken.

Kuva 1: Ratkaisujen suhteellisen paranemisen kehitys

Kuva 2: Muurahaisten määrän kehitys
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Kuva 3: Feromonin erityskertoimen Q ja haihtumiskertoimen ρ kehitys

Kuva 4: Houkuttelevuuspainoarvojen kehitys
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Kuva 5: Minimiferomonitason τmin ja ahneen valinnan todennäköisyyden q0 kehitys

Kuva 6: Maksimiferomonitason τmax kehitys

3



Liite 2: Parametrien yksittäismetaoptimoinnin tulokset

Tässä liitteessä esitetään kaikki tulokset tuotantojärjestyksiä optimoivan ACO-algoritmin

metaoptimoinnista parametri kerrallaan muiden säilyessä vakiona. Kuvaajissa x-akselilla

on parametrin arvo ja y-akselilla ratkaisujen kokonaisaika ja siitä laskettu liikkuva kes-

kiarvo, joka pyritään minimoimaan.

Kuva 1: Feromonin erityskertoimen Q metaoptimointi
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Kuva 2: Feromonin painokertoimen α metaoptimointi

Kuva 3: Heuristiikan 1 painokertoimen β1 metaoptimointi
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Kuva 4: Heuristiikan 2 painokertoimen β2 metaoptimointi

Kuva 5: Heuristiikan 3 painokertoimen β3 metaoptimointi
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Kuva 6: Feromonin haihtumiskertoimen ρ metaoptimointi

Kuva 7: Feromonin minimitason τmin metaoptimointi
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Kuva 8: Feromonin maksimitason τmax metaoptimointi

Kuva 9: Ahneen valinnan todennäköisyyden q0 metaoptimointi
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