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Resum 

En aquest estudi es pretén dissenyar, implementar i analitzar la viabilitat de l’ús de certs 

esquemes d’aprenentatge automàtic en un prototip de joc per torns basat en les mecàniques 

de combat en Japanese RolePlaying Games. 

A tal fi, s’ha dissenyat un entorn de proves en forma de prototip de joc on s’enfronten dos 

personatges idèntics. Per això, s’ha definit una sèrie d’atributs que regeixen el comportament 

i l’efectivitat d’un personatge i s’ha dissenyat un conjunt d’accions que poden realitzar durant 

el seu torn. Per aportar certa complexitat al model, s’ha intentat dotar a cada acció d’un perfil 

únic amb ratis i elements singulars. 

Un cop implementats els elements bàsics del prototip que ha de servir com entorn de proves, 

s’han dissenyat un conjunt d’esquemes bàsics de control per poder entrenar els models 

basats en aprenentatge automàtic i analitzar-ne el comportament. A tal efecte, s’ha 

implementat un sistema d’elecció aleatòria d’accions, un sistema d’elecció única i un sistema 

d’elecció estructurat basat en un arbre de decisions i que, tots tres, funcionen com a 

referències comparatives per entrenar i avaluar el rendiment dels futurs models. 

En la part central de l’estudi, s’han dissenyat i implementat dos sistemes de control basats en 

aprenentatge automàtic. Concretament, s’ha definit un primer sistema basat en els principis 

de funcionament del Q-Learning, implementant una matriu de recompenses que vinculen els 

últims moviments del rival a la recompensa associada a escollir una acció particular  i 

s’assumeix que el procés de decisió d’accions és markovianitzable. D’altra banda, també s’ha 

implementat un sistema basat en xarxes neurals evolutives de topologies ascendents i se n’ha 

analitzat la funcionalitat a l’hora de trobar models que aproximin correctament un patró 

guanyador. 
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1. Glossari 

1.1. Videojocs 

- Mecànica: conjunt de regles i funcions que defineixen un element del joc i la seva 

relació amb altres elements del joc. 

- Motor gràfic: entorn de desenvolupament que inclou i gestiona rutines per el disseny, 

la creació i la execució d’un videojoc.   

1.2. Matriu de Recompenses 

- Markovianitzable: un model amb base markoviana aconsegueix aproximacions 

viables sobre un problema no markovià. 

- Iter.: Iteració. 

1.3. Xarxes Neurals Evolutives 

- Espècimen o Individu: s’utilitza ambdós termes per fer referencia a una xarxa neural 

particular d’entre un conjunt de xarxes neurals. 

- Població: Conjunt de xarxes neurals. 

- Generació: Iteració del mètode de xarxes neurals evolutives. 

- Població primigènia: Població creada per defecte a l’inici del procés d’entrenament 

de xarxes neurals evolutives.  

- A.N.C.: Nombre mitjà de nodes (Average Node Count) és un indicador de la 

complexitat d’una xarxa neural i s’obté calculant la mitjana aritmètica del nombre total 

de nodes per individu a través de tots els individus d’una generació. 

- A.C.C.: Nombre mitjà de Connexions (Average Connetion Count) és un indicador de 

la complexitat d’una xarxa neural i s’obté calculant la mitjana aritmètica del nombre 

total de connexions per individu a través de tots els individus d’una generació. 

- CpN: Rati de Connexions per Node entre els espècimens d’una generació. S’obté al 

dividir A.C.C. entre A.N.C. 
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- A.W.M.: Mitjana de les mutacions del pes (Average Weight Mutation) és un indicador 

de la variació dels pesos del conjunt de connexions d’una població.  
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2. Prefaci 

Un algoritme ha aconseguit batre un jugador professional de GO [1]. A principis de 2016, la 

revista científica Nature donava a conèixer la noticia que el programa AlphaGo havia vençut 

al campió europeu d’aquest joc en 5 de 5 ocasions, una fita fins aleshores insòlita.  

L’any 1997, el Deep Blue de IBM va aconseguir derrotar a Garry Kasparov en un duel als 

escacs i ja fou tota una fita. Aleshores, el gran problema a nivell d’intel·ligència artificial que 

planejaven els escacs és que en un torn mitjà, un jugador té la possibilitat d’escollir entre 35 

moviments legals. Això vol dir que, per exemple, per analitzar tots els moviments possibles en 

2 torns cal estudiar 352, xifra que creix exponencialment amb el nombre de torns. És a dir, 

explorar l’espai de totes les combinacions possibles no és una estratègia viable i, ja aleshores. 

va ser necessari buscar solucions més creatives.  

El Go és un joc de taula molt popular a l’Àsia que es juga en un tauler de 19x19 caselles i on 

els jugadors col·loquen pedres del seu color de forma alternativa amb l’objectiu d’intentar 

controlar el màxim territori possible. Tradicionalment, el Go ha estat una font d’estudi pels 

experts en intel·ligència artificial degut a la seva complexitat (el branching factor o la quantitat 

de moviments vàlids en un torn mitjà se situa en 250) i, per tant, en una partida mitja de 150 

torns, la quantitat de configuracions possibles supera les 10170. 

Aquesta fita s’ha aconseguit gracies als avenços en el camp del aprenentatge profund (de 

l’anglès, Deep Leaarning), un camp de l’aprenentatge automàtic (de l’anglès, Machine 

Learning) que busca modelar abstraccions d’alt nivell utilitzant diversos models que utilitzen 

transformacions no lineals. A diferencia dels esquemes tradicionals de la Intel·ligència 

Artificial, en l’aprenentatge automàtic, tal i com en un problema d’optimització, es parteix d’un 

model i d’un objectiu i és el mateix algoritme qui s’encarrega de trobar els paràmetres que 

millor s’hi adapten. En aquest sentit es interessant fer notar que el Deep Blue va ser creat 

específicament per derrotar Kasparov en una partida d’escacs però que, en canvi, l’AlphaGO 

parteix d’un algoritme general que va permetre al seus creadors desenvolupar un programa 

que va aprendre a jugar a 49 videojocs diferents [2].  
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3. Introducció 

Un dels reptes més delicats en el disseny de videojocs basats en mecàniques que funcionen 

per torns és oferir un rival competent per al jugador controlat per la intel·ligència artificial del 

programa. L’ús tradicional d’esquemes basats en arbres de decisions sovint acaba convertint 

aquest tipus de mecàniques en tasques monòtones on el joc és incapaç d’adaptar-se i oferir 

un desafiament interessant. 

En aquest projecte s’estudia la viabilitat d’ús de mètodes d’aprenentatge automàtic per 

entrenar intel·ligències artificials capaces d’oferir patrons de comportament més ambiciosos a 

l’hora d’obtenir la victòria i elevar el nivell del desafiament per al jugador. 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és estudiar la viabilitat de l’ús de certs esquemes 

d’aprenentatge automàtic en el control de personatges en jocs per torns. Així, serà necessari 

dissenyar i implementar mètodes d’aprenentatge automàtic per a funcionar com a base d’una 

intel·ligència artificial que controli un personatge de videojoc i sigui capaç d’identificar i 

executar patrons de comportament que es tradueixin en victòries.  

Per això, com a objectiu secundari, caldrà dissenyar i implementar un prototip de joc que 

serveixi com a entorn de proves on poder simular les condicions de joc, tant per poder entrenar 

els models, com per poder obtenir-ne dades experimentals per analitzar. 

3.2.  Abast del projecte 

El projecte es limitarà a estudiar el comportament de models basats en una matriu de 

recompenses i de xarxes neurals evolutives contra patrons simples que funcionaran com a 

referències comparatives.  

S’analitzarà els resultats dels mètodes proposats en termes d’efectivitat davant de les 

condicions proposades i  en termes de viabilitat basada en els recursos necessaris per 

entrenar els models. Finalment, caldrà estudiar, si s’escau, l’impacte d’algunes variables de 

disseny a nivell de resultats i eficiència. 
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4. Disseny de l’entorn de proves 

4.1. Introducció 

L’objectiu principal del treball és analitzar el comportament d’alguns mètodes d’aprenentatge 

automàtic en jocs per torns. Així, caldrà crear un prototip funcional sobre el que poder treballar 

i, per tant, és necessari determinar la tecnologia amb què es treballarà i delimitar les 

característiques del propi joc. 

L’eina de disseny, en aquest cas Unity (Versió 5.3.4f1) s’ha escollit per ser un estàndard del 

sector, tenint en compte que és el motor gràfic escollit en productes comercials i en molts 

cursos especialitzats, fet que propicia un ampli catàleg de recursos i documentació. A nivell 

de llenguatge de programació, permet treballar en C#, una variant de C per programació 

orientada a objectes estandarditzada per Microsoft per als productes de la seva plataforma 

.Net i que guarda certes similituds amb els llenguatges de programació amb els que es treballa 

durant la carrera. Finalment, la versió personal de Unity per a productes no comercials és 

gratuïta i, així, s’evita la barrera del cost d’entrada per a poder treballar en aquest projecte. 

4.1.1. Referències en productes comercials 

El disseny de l’entorn de proves busca prendre com a referència el sistema de joc que es va 

popularitzar a través dels jocs de rol desenvolupats per estudis japonesos de la dècada dels 

90. En certa manera, es pot considerar que aquest tipus de jocs són hereus de les antigues 

aventures de text i comptaven amb un sistema de batalla per torns on un equip de personatges 

controlat pel jugador s’enfronta a un equip de personatges controlats per la màquina. 

Generalment, per tal d’oferir al jugador una gamma interessant d’opcions a l’hora d’encarar 

cada batalla, el sistema sol oferir un ventall d’habilitats a l’usuari que es va ampliant a mesura 

que avança en el joc. Per altra banda, els enemics que el jugador es troba en el seu camí 

solen disposar d’una selecció molt més limitada d’habilitats i uns esquemes de control simples 

basats en arbres de decisió amb un cert element d’aleatorietat.  

Dins de la mecànica de batalla, els personatges solen rebre la oportunitat d’actuar de forma 

seqüencial. La forma de gestionar-ne l’ordre i freqüència d’actuació ser un aspecte clau del 
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disseny del videojoc i les implementacions varien força, però sòl basar-se en un atribut de 

velocitat. Jocs com Chrono Trigger (Squaresoft, 1995) o Final Fantasy VII (Squaresoft, 1997) 

utilitzen un temporitzador per a cada personatge i és aparent en pantalla, Final Fantasy X 

(Squaresoft, 2001) utilitzava un sistema de torns sense temporitzador aparent on els 

personatges s’ordenaven directament per ordre d’actuació i jocs com molts de la saga 

Pokémon, per exemple Pokémon Red (Game Freak, 1996), obliguen en cada torn a què 

ambdós bàndols escullin el moviment alhora i, en l’execució, l’ordre d’actuació depèn del 

paràmetre de velocitat de cada personatge.  

4.1.2. El problema del sistema d’elecció rival 

Un dels reptes que presenten aquest tipus de jocs és el sistema d’elecció que el rival utilitza. 

Tradicionalment, se sol utilitzar un arbre de decisió amb un cert element d’aleatorietat de forma 

que els enemics més comuns tenen una estructura de baixa complexitat i en els més 

importants, se’ls dota de certa singularitat amb patrons més elaborats i habilitats úniques.  

Un problema corrent sol ser que el fet d’utilitzar arbres de decisió poc complexos resta interès 

en les disputes més comunes, rebaixant el nivell de tensió del jugador i transformant la tasca 

en una rutina repetitiva. Així doncs, la hipòtesi d’aquest estudi és que mitjançant sistemes 

d’aprenentatge automàtic es pot generar un mètode de control que ofereixi una alternativa 

més adient. 

D’altra banda, també pot ser interessant implementar sistemes d’aprenentatge automàtic per 

tal d’analitzar patrons òptims en l’elecció d’accions. Un desafiament comú a l’hora de 

dissenyar un joc és evitar que existeixin estratègies senzilles que permetin al jugador superar 

obstacles sense l’esforç adient. L’anàlisi de les solucions proposades podria ajudar a 

identificar certs errors de disseny en algunes de les mecàniques del joc. 

4.2. Definició de l’objectiu i sistema de joc 

L’objectiu principal és vèncer al rival. El prototip presenta una disputa entre dos personatges 

que ambdós partiran amb idèntiques característiques i habilitats i la partida es donarà per 

finalitzada quan el paràmetre vida d’un dels contrincants es redueixi a zero. El vencedor és, 
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per tant, el personatge que un cop s’ha acabat la partida, el seu paràmetre vida és superior a 

zero. 

La gestió dels torns es fa mitjançant un compte enrere. Ambdós personatges parteixen d’un 

mateix valor que es va reduint en funció del temps i de l’atribut Velocitat (Taula A.1.1: Taula 

d'atributs de Personatge, pàg. 75) i, un cop el valor és menor o igual que zero, comença el 

torn del personatge. En el cas que ambdós temporitzadors estiguin en disposició d’activar el 

torn del seu personatge (valor inferior a zero), primer s’escollirà el que tingui el valor menor i, 

en cas que el valor sigui idèntic, s’escollirà un dels dos personatges de forma aleatòria. 

Finalment, un cop s’acabi el torn d’un personatge, el seu temporitzador es retornarà al seu el 

valor inicial. 

Amb aquest sistema, donat que ambdós personatges comencen la partida en idèntiques 

característiques, s’evita un biaix en els resultats provocat per qui efectua el primer moviment, 

així com permetre accelerar el temps en les simulacions d’entrenament perquè, al escollir 

sempre el valor menor, es pot forçar el temporitzador a reduir de forma elevada el seu valor 

en cada iteració del cicle d’execució sense alterar l’ordre correcte dels torns.  

 

Fig. 4.2.1: Diagrama de flux d'accions del prototip. 
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Durant el seu torn, un personatge podrà escollir realitzar una d’entre una llista de 15 accions 

possibles (Taula A.2.1: Taula d’habilitats del personatge, pag. 76). Aquestes es poden 

classificar en tres grans tipus: ofensives, defensives o efectes. En termes generals, les 

habilitats ofensives redueixen la vida del rival, les habilitats defensives reforcen el propi 

personatge i els efectes canvien els atributs d’algun dels personatges durant uns certs torns. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 (𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑂𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢 ·  log𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑂𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑢) (Eq. 4.2.1) 

Per a les habilitats ofensives, es calcula l’impacte sobre el paràmetre vida del rival mitjançant 

l’equació (Eq. 4.2.1), on Part Entera retorna el valor enter immediatament inferior al valor real 

al que s’aplica.  

L’elecció de la formula ha estat per disseny. Aquest sistema parteix de la idea que utilitzant 

solament l’acció ofensiva més bàsica, siguin necessaris 20 moviments per derrotar l’adversari 

i que les habilitats amb modificadors sobre els atributs tinguin un impacte rellevant sobre la 

partida però no sigui definitiu.  

La xifra de 20 torns com a referencia, s’ha pres tenint en compte que cal evitar partides de 

duració excessivament llarga i, en el cas d’una elecció aleatòria de l’acció a dur a terme i tenint 

en compte la varietat d’habilitats disponibles, es pot crear un entorn on la realització repetida 

de proves no sigui viable.  

Per contra, si existeix la possibilitat que la partida acabi en pocs torns, es pot donar la 

possibilitat que se sobreestimi l’efecte d’accions aleatòries que generin estratègies que 

obtinguin bons resultats. En el cas extrem, si la partida pot acabar en un sol moviment, la 

hipòtesi és que no hi ha estratègies que puguin vèncer de forma suficientment consistent a un 

rival que escull la següent acció de forma aleatòria.  
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5. Disseny de referencies comparatives 

Per tal de poder analitzar el comportament de sistemes d’aprenentatge automàtic aplicats a 

la presa de decisions d’un personatge, cal definir uns sistemes d’elecció bàsics que ens 

permetin poder establir una mètrica elemental comparativa. 

5.1. Sistema d’elecció aleatòria 

El sistema d’elecció aleatòria escollirà la següent acció a dur a terme de forma aleatòria 

seguint una distribució equiprobable entre les diverses opcions. Això representa un mètode 

d’elecció caòtic que obvia la millor forma de procedir i permet analitzar el comportament d’un 

sistema davant un gran ventall de possibles estats diferents. 

5.2. Sistema d’elecció única 

El sistema d’elecció única escollirà sempre la mateixa acció i, en aquest cas, es fixarà perquè 

opti contínuament per una opció ofensiva bàsica, concretament l’habilitat Cut (Taula A.1.1, 

pàgina 75). Aquest sistema d’elecció permetrà analitzar la resposta d’un model davant un rival 

obstinat que segueix un patró rutinari que porta a la victòria amb un nombre esperat de torns 

acotat. En aquest cas, a nivell de disseny és important que l’elecció sistemàtica d’un mateix 

moviment no sigui una estratègia viable perquè genera una dinàmica repetitiva de baixa 

recompensa per al jugador. 

Cal assenyalar que el nombre mínim de torns en el que aquest sistema d’elecció pot resultar 

victoriós és 20, tal i com s’indica a 4.2 Definició de l’objectiu i sistema de joc (pàgina 14). 
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5.3. Sistema d’elecció estructurat 

El sistema d’elecció estructurat segueix patrons clàssics en aquest tipus de joc i presenta un 

arbre d’eleccions basat en els valors dels atributs del personatge i en l’historial de moviments 

recents del rival. Aquest arbre de decisions està definit manualment buscant patrons de 

resposta lògica (Fig. 5.3.1) que busquen aconseguir la victòria utilitzant un sistema simple i 

eficient. 

 

Fig. 5.3.1: Arbre de decisions del sistema d’elecció estructurat. Els blocs en blau només 

es tenen en consideració en els models on es té memòria de les accions rivals. 

 

Mana == 0? •Acció: Meditate

Vida < 0,25 · Vida Màxima? •Acció: Heal

Rival utilitza Venom •Acció: Regen

Rival utilitza Beam o Jump •Acció: Protect

Per Defecte:
•50% Acció: Jump

•50% Acció: Cut
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6. Implementació de sistemes d’aprenentatge 

automàtic 

6.1. Introducció 

6.1.1. Què és Aprenentatge automàtic 

L’aprenentatge automàtic és una disciplina que busca aconseguir que un algoritme sigui 

capaç de dur a terme una tasca sense que hagi estat programat explícitament per realitzar-la. 

Avui en dia, aquest tipus de tècniques s’utilitzen en una gran varietat de camps que engloben 

des de la medicina a la robòtica i ens permeten cercar de forma efectiva termes en els 

buscadors d’internet o utilitzar programes de reconeixement facial o per veu. 

 Essencialment, allò que es busca és dotar al programa d’una estructura i entrenar-ne la 

resposta mitjançant l’exposició al propi problema. Tradicionalment, aquestes tècniques se 

solen dividir en funció del tipus d’aprenentatge que s’espera del model.  

Així, en l’aprenentatge supervisat, se sol tenir un conjunt de dades amb la seva resposta 

esperada, de forma que el model busca aproximar aquest resultat i és capaç de determinar la 

seva eficàcia directament. Aquest subgrup inclou tradicionalment tècniques com les xarxes 

neurals, els arbres de decisions, kernels o màquines de vectors de suport. 

D’altra banda, també hi ha un subgrup de tècniques dedicades a buscar una funció capaç de 

descriure l’estructura interna d’un conjunt de dades sense tenir una resposta sobre la qual 

aproximar-ne el comportament. Com que en aquest tipus de problemes no hi ha un resultat 

explícit, no és possible avaluar el comportament del model utilitzant mesures d’error. Aquest 

tips d’aprenentatge inclou models basats en l’anàlisi de components principals, la generació 

de clústers o la detecció d’anomalies. 

Finalment, en les tècniques d’aprenentatge reforçat es busca que un model sigui capaç 

d’assolir una meta, aprenent a través de la interacció amb l’entorn.  
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6.1.2. Definició del problema 

La dificultat principal a la hora d’encarar el problema que es planteja en aquest projecte és 

que el feedback que genera cada acció que pren el model no és immediat. És a dir, l’efectivitat 

d’un moviment en un moment determinat no és aparent ni prèviament, ni just després de 

realitzar-lo i només es pot determinar si el patró presenta un bon comportament un cop ha 

acabat la simulació.  

D’altra banda, un cop s’ha acabat la simulació i s’ha obtingut un resultat, ja sigui victòria o 

derrota, la importància de la contribució al resultat de cada acció presa durant tot el procés 

tampoc resulta aparent. 

Així doncs, cal plantejar models capaços d’adaptar el seu comportament basant-se en 

resultats a mig i llarg termini.   

6.2. Matriu de recompenses 

6.2.1. Introducció 

Un model tradicional en l’aprenentatge reforçat és el Q-Learning. Aquest model s’utilitza per 

trobar el comportament òptim de selecció d’accions en un procés de decisió Markovià i 

s’aconsegueix estimant els resultats discrets esperats d’una funció d’acció basada en l’estat 

capaç de retornar el valor de la utilitat de prendre una acció en particular donat un estat 

determinat i, a continuació, prendre un comportament òptim. És a dir, és capaç de determinar 

el millor patró d’actuació present, assumint que a partir del següent pas es prenen les millors 

decisions possibles. 

Si bé es podrien determinar un nombre d’estats finits partint de la base que tots els atributs 

estan acotats i funcionen sobre nombres naturals, no és assumible crear un espai d’estats de 

dimensions tan elevades sobre el que treballar.  

De totes maneres, pot ser interessant provar a adaptar el mètode d’aprenentatge per al 

problema que es planteja en aquest projecte, generant un espai d’estats definit per disseny 
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en funció de certs valors d’atributs i d’accions recents del rival, si be cal mencionar que els 

processos markovians, per definició, venen mancats de memòria. En certa manera, es podria 

dir que aquest plantejament parteix de la hipòtesi que el patró del problema es 

“markovianitzable”. 

6.2.2. Funcionament 

Tradicionalment, el Q-Learning parteix d’una matriu on es relacionen tots els possibles estats 

amb les potencials accions a prendre mitjançant un valor teòric d’utilitat. Aquest valor es va 

actualitzant, pas a pas, en funció d’un rati d’aprenentatge (α), el valor de la recompensa (r) i 

el valor esperat del següent estat si, aleshores, se segueix un patró de comportament òptim. 

𝑄′(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) ←  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) + 𝛼𝑡 · (𝑟𝑡+1 + 𝛾 · max
𝑎

𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎) − 𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)) (Eq. 6.2.2.1)

 

Fig. 6.2.2.1: Esquema de blocs del funcionament del mètode d'entrenament per a la 

Matriu de Resultats. 

Així doncs, seguint l’(Eq. 6.2.2.1), els valors de la matriu Q s’actualitzen de forma iterativa. Cal 

tenir en compte el valor del factor de descompte γ que determina l’impacte que tenen les 
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recompenses futures sobre el model actual. Un valor ínfim de γ produeix un agent que només 

maximitza les recompenses immediat mentre que un valor elevat pròxim a 1 pot comportar 

inestabilitat i divergències quan el valor esperat de la Q futura òptima s’obté per aproximació.   

A l’hora de definir el mètode d’elecció de la següent acció s’utilitzarà una combinació de 

mètodes greedy y aleatori. És a dir, en cada elecció és determina de forma aleatòria si s’escull 

la opció que aporta la major recompensa en aquell estat segons la matriu (model greedy) o 

s’opta per una acció a l’atzar. La raó d’utilitzar aquest sistema és que si s’optés sempre per la 

millor opció, és possible que s’estableixi un patró sub-òptim que eviti que es puguin explorar 

alternatives millors. Tampoc convé utilitzar un model totalment aleatori perquè aleshores el 

model mai aprofita tot allò que hagi après. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 ≤  𝜀𝑡 → 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 >  𝜀𝑡 → 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑑𝑦  (Eq. 6.2.2.2) 

Així, el model proposat utilitza un sistema mixt per escollir la millor opció que depèn d’un 

paràmetre ε que va decaient a mesura que avancen el nombre de partides d’entrenament tal 

i com es mostra en la (Eq. 6.2.2.2). D’aquesta manera, donada una mostra suficientment gran, 

la tendència del sistema és triar la millor opció disponible però la probabilitat d’escollir una 

opció aleatòria i, per tant, seguir explorant l’espai de possibilitats, mai és nul·la.  
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6.3. Xarxes Neurals Evolutives 

6.3.1. Introducció 

Les xarxes neurals evolutives utilitzen algoritmes genètics per optimitzar la seva resposta en 

tasques d’aprenentatge reforçat. A diferencia de les tècniques estocàstiques que busquen 

solucionar el problema generant un model únic a partir duna sèrie estats determinats, les 

xarxes neurals evolutives cerquen dins l’espai de comportaments una solució que aproximi 

correctament una tasca determinada. 

Les xarxes neurals evolutives presenten diversos avantatges a l’hora d’encarar el problema 

que planteja aquest treball, ja que ens permetran cercar possibles solucions sense la 

necessitat d’establir una mètrica que avaluí cada acció, sinó que l’algoritme intentarà trobar 

models que produeixin un resultat final positiu. Determinar el valor d’un moviment aïllat no es 

una tasca trivial, ja que seria inviable avaluar individualment tots els moviments dins de l’espai 

de situacions possibles i dos moviments semblants poden tenir conseqüències diferents en el 

desenvolupament de la partida, depenent de l’estat d’ambdós jugadors. 

Tradicionalment, les xarxes neurals evolutives parteixen amb una estructura determinada i 

busquen adaptar el pes de cadascuna de les branques per tal d’obtenir la millor solució 

possible. Per tal de dotar el nostre model de una major flexibilitat, l’algoritme sobre el que es 

treballarà estarà basat en Evolució Neural a través de Topologies Creixents (NEAT) [3] perquè 

permet, també, l’evolució de l’estructura de la pròpia xarxa. Així, sense haver de realitzar grans 

canvis en l’algoritme es podran explorar aproximacions que, per exemple, parteixin de 

diferents elements d’informació. 

6.3.2. Estructura i Propagació 

Una xarxa neural està formada de nodes d’entrada, nodes de sortida, nodes ocults i 

connexions. Els nodes d’entrada adopten el valors extrets de l’estat del model. La funció 

principal de les connexions és transmetre la informació entre dos nodes, tot i que cada 

connexió té un pes específic que modificarà el valor que està comunicant. 

Tant els nodes ocults com els nodes de sortida, prenen el valor transmès per una o diverses 

connexions i hi apliquen una funció per generar un nou valor. La diferencia entre aquest dos 
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tipus de nodes resta en el fet que els nodes de sortida generen els valors que determinen 

l’acció a prendre.

𝑉𝑁𝑜𝑑𝑒 =  
1

1 + 𝑒
−𝑘·((

∑ 𝑉𝐶𝑖
𝑁
0

𝑁 )−𝑐)

 
(Eq. 6.3.2.1) 

En el cas de l’estructura que s’utilitza en aquest projecte, per obtenir el valor (VNode), s’aplica 

la funció sigmoide (Eq. 6.3.2.1) en ells nodes ocults i de sortida sobre la mitjana aritmètica 

dels valors que transmeten les connexions d’entrada (Ci). 

 

6.3.3. Procés iteratiu d’entrenament del model 

El mètode evolutiu per obtenir una xarxa neural que aproximi un comportament òptim per al 

problema plantejat és un procés iteratiu on partint d’un conjunt de xarxes neurals al que 

anomenarem població, s’aplicaran una sèrie de modificacions estructurals diferents a cada 

individu de la població o espècimen en un procés de mutació. Finalment, es crea una nova 

població per a la següent iteració a través d’un procés de reproducció entre parelles 

d’espècimens.  

 

Fig. 6.3.3.1: Esquema de blocs de l'entrenament de la Xarxa Neural Evolutiva. 
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6.3.3.1. Creació de la població primigènia 

Per iniciar el procés d’entrenament cal crear un primer grup d’espècimens sobre els que poder 

treballar. Cadascun del espècimens d’aquesta població primigènia contindrà un node per cada 

valor d’entrada a l’algoritme (nodes d’entrada) i un node per cada valor de sortida esperat 

(nodes de sortida). 

 

Fig. 6.3.3.1.1: Xarxa primigènia amb 6 nodes d’entrada i 3 nodes de sortida. 

A l’hora de crear els enllaços, cadascun dels nodes de sortida rebrà una connexió de pes 

unitari per cada node d’entrada i que els enllaçarà entre ells, tal i com es pot veure en 

l’esquema de la Fig. 6.3.3.1.1. 

Cal notar que cada connexió singular rep un nombre identificador propi. La singularitat d’una 

connexió ve donada pel el node de sortida i el node d’arribada. Així, dos espècimens de la 

mateixa població poden tenir una connexió amb el mateix nombre identificador si, i només si, 

aquestes parteixen de nodes amb el mateix identificador i enllacen amb nodes amb el mateix 

identificador. 

6.3.3.2. Procés de Mutació 

El procés de mutació conté dos sub-processos: la mutació de nodes i la mutació de 

connexions.  

La mutació de nodes consisteix en implantar un nou node en una connexió existent que passa 

a quedar desactivada. Aleshores, es crea una nova connexió des del nou node al destí de la 

connexió antiga amb un pes igual al de la connexió antiga i es crea una nova connexió de pes 

unitari des de l’antic node d’origen fins al nou node. Finalment, s’escull aleatòriament seguint 

una distribució equiprobable un node no de sortida que servirà de punt de partida d’una nova 

connexió de pes unitari que l’enllaçarà al nou node. 
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Fig. 6.3.3.2.1: Representació d’una mutació de node. 

Cal indicar que aquest procés de mutació de nodes es realitza diverses vegades i en cada 

iteració s’escull una nova connexió i s’intenta generar la mateixa mutació en tots els individus 

de la població, de forma que el nou node tindrà el mateix identificador en totes per facilitar la 

comprovació que es manté la condició de singularitat de les connexions.  

D’altra banda, el model té associat una probabilitat de implementació de mutacions de node i, 

en el cas que un individu tingui la connexió associada a una mutació particular, es determina 

a l’atzar, tenint en compte aquesta probabilitat, si es modifica l’estructura. 

Així mateix, els nodes tenen un valor associat d’escala que indica de forma aproximada la 

seva posició dins la xarxa. Els nodes d’entrada es fixen amb un valor de escala zero i els 

nodes de sortida en 1, de forma que cada nou node que s’introdueix rep un valor s’escala 

igual a la mitjana aritmètica dels dos nodes que unia la connexió on s’introdueix. Aquest 

sistema ajuda a assegurar que no es produeixin cicles dins de l’estructura.  

La mutació de connexions crea una nova connexió de pes aleatori entre [0, 1] que connecta 

un node escollit aleatòriament seguint una distribució equiprobable amb un node amb un valor 

d’escala estrictament superior. Tal i com passa amb la mutació de nodes, el mateix canvi 

s’intenta en tots els espècimens de la població i s’implanten depenent del fet que sigui possible 

realitzar la mutació i d’un rati escollit per disseny que determina la probabilitat d’adoptar una 

mutació de connexió. 
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6.3.3.3. Procés de Simulació 

Durant el procés de simulació se sotmet a cadascun dels espècimens de la població a una 

sèrie de partides en l’entorn de proves i es realitza un seguiment del percentatge de partides 

guanyades.  

Un cop completats tots els cicles per cascun dels individus de la població actual, el percentatge 

de victòries permetrà fer una primera selecció d’espècimens per a l’aparellament i crear un 

grup reduït. Això es fa perquè permet que proliferin les estructures que millor comportament 

presenten, així com alleugerir el cost computacional de l’aparellament. 

6.3.3.4. Procés d’aparellament 

Per cadascun del individus seleccionats, es calcularà l’índex d’afinitat de la resta 

d’espècimens del grup reduït seguint l’equació (Eq. 6.3.3.4.1), on Nodes Comuns és el 

nombre de nodes que comparteixen ambdues xarxes, Nodes Diferents aquells nodes no 

presents en les dues, Nodes Total el nombre total de nodes singulars i a i b dues constants 

que determinen el pes dels paràmetres. S’escolliran una sèrie de parelles aleatòriament 

seguint una distribució en funció de les afinitats calculades.  

𝐴𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝑎 · 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑠 + 𝑏 ·
𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑁𝑜𝑑𝑒𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

(Eq. 6.3.3.4.1) 

L’objectiu d’aquest procés és maximitzar la possibilitat d’aparellar espècimens amb 

estructures similars per tal de preservar al màxim estructures internes singulars. D’altra banda, 

s’opta per un mètode estocàstic enlloc d’elecció directa per permetre anecdòticament la 

reproducció entre espècimens molt diferenciats que pugui aportar una major diversitat interna 

de cara les pròximes generacions.  

És a dir, utilitzant elecció directa es corre el perill que es formin especies diferenciades que no 

arribin a interactuar entre elles i, per tant, no es pugui conèixer l’abast en termes de 

comportament d’una espècie mixta. Per contra, si la reproducció és totalment aleatòria, es 

corre el perill de diluir estructures internes que presenten un bon funcionament en cada 

generació. 
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6.3.3.5. Procés de reproducció 

Per cada parella resultant del procés d’aparellament es generarà un nou individu basat en 

l’estructura dels seus progenitors. Així, aquest nou espècimen heretarà tots els nodes comuns 

que tinguin els seus pares i, per els nodes no comuns, s’escollirà aleatòriament segons una 

distribució en funció de l’índex de victòries dels progenitors seguint la funció (Eq. 6.3.3.5.1) on 

Si representa l’índex de victòries del progenitor i.

𝑃𝑁𝑜𝑑𝑒𝑋,�̅�
(𝑆𝑋, 𝑆𝑌) =  

𝑎 + 𝑆𝑋

𝑎 + 𝑆𝑋 + 𝑆𝑌
 

(Eq. 6.3.3.5.1) 

Seguint aquesta distribució, la probabilitat d’heretar un node no comú està acotada 

inferiorment en funció de a. Això s’ha fet per promoure la preservació d’estructures en les cries 

i el creixement de la complexitat generacional de les xarxes neurals i gestionar per disseny 

l’índex mínim de transmissió d’estructures diferenciades.

𝑃𝑒𝑠 · (0,875 +
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖(0,1)

8
) 

(Eq. 6.3.3.5.2)

𝑃𝑒𝑠′ = 𝑃𝑒𝑠′ = 𝑃𝑒𝑠 · (1 +
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖(0,1)

8
) 

(Eq. 6.3.3.5.3) 

Un cop completat el procés d’herència dels nodes es passa a les connexions. Totes les 

connexions s’hereten sempre que tant el node de partida com el node de destí formin part de 

l’estructura del nou individu. Si la connexió no és comuna en ambdós progenitors, es parteix 

del valor del pes de qui posseïa l’enllaç i si era present en els dos, es parteix del valor del pes 

d’un dels pares escollit de forma aleatòria equiprobable. A la hora d’heretar el valor del pes, hi 

ha un 25% de probabilitats que el valor de partida modifiqui a la baixa, un 50% de probabilitats 

que romangui inalterat i un 25% de probabilitats que es modifiqui a l’alça. 

 

On ValorAleator(x,y) retorna un valor aleatori acotat per [x,y] seguint una distribució 

equiprobable.
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6.3.3.6. Procés de Simplificació 

Durant el procés de simplificació cal realitzar dues tasques. La primera respon a una 

necessitat funcional de la implementació algoritme on s’intenta reescriure el valor de la 

identitat dels nodes per intentar que, mantenint un nombre propi per a cada node singular, 

tinguin valors seqüencials. Durant el procés de mutació i reproducció, es realitza un cerca 

exhaustiva per tots els valors fins a l’identificador amb valor màxim i hi ha identitats que no 

tenen un node asociat en cap espècimen i reduint el valor de la identitat major, ajuda a 

l’execució. 

L’altre procés de simplificació també té un cert aspecte pràctic i consisteix en eliminar nodes 

repetits en una mateixa xarxa neural. Es considera que un node està repetit si ambdós tenen 

els mateixos destins per a les connexions d’entrada i sortida, independentment dels pesos. Si 

es troben dos nodes iguals, s’elimina un d’ells escollit de forma aleatòria seguint una 

distribució equiprobable. 

Aquest procés de reducció de la complexitat innecessària d’una xarxa es fa perquè s’està 

davant d’un component que no aporta informació necessàriament rellevant però acaba tenint 

un efecte negatiu en el cost de computació de certs processos. Tenint en compte que cada 

generació presenta una complexitat major, cal intentar simplificar les estructures per fer 

viables entrenaments de llarga durada. 

6.3.3.7. Condicions de finalització 

L’entrenament de les xarxes neurals utilitzant aquest sistema evolutiu acaba quan durant una 

sèrie determinada de generacions, no hi ha una millora rellevant dels resultats o bé, com a 

mesura de seguretat per evitar cicles infinits, s’ha assolit un nombre màxim de generacions.

max
𝐺0,𝐺𝑖−1

𝑆 ≤
1 + max

𝐺𝑖

𝑆

2
 

(Eq. 6.3.3.7.1) 

En el cas que el valor màxim de l’índex de victòries (S) en les generacions anteriors sigui 

suficientment menor al valor màxim de l’índex de victòries en la generació actual seguint 

l’equació (Eq. 6.3.3.7.1), es reinicia el comptador de generacions. Del contrari, s’augmenta 

unitàriament el comptador i es passa a la següent generació. Un cop el comptador assoleix 
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un valor fixat per disseny, es guarda el model que millor s’ha comportat, és a dir, l’últim model 

que ha reiniciat el comptador. 

6.3.4. Gestió de les dades d’entrada i sortida 

A l’hora de poder modelar sistemes d’aprenentatge automàtic cal definir apropiadament el 

sistema en que aquests reben les dades i el sistema amb què les transmeten. Així, de cara a 

l’entrada es tindrà en compte un bloc de dades derivats dels atributs del personatge i un altre 

bloc de dades derivat del record de les accions que pren el rival. 

A l’hora de normalitzar els valors dels atributs del personatge, tenint en compte que les xarxes 

neurals poden ser permissives amb els intervals d’ús, utilitzarem el valor màxim o, en cas que 

no estigui definit per disseny, un valor de referencia. En aquest cas, tant l’atribut Vida, com 

l’atribut Mana arribaran al model dividits pel seu valor màxim, mentre que la resta d’atributs 

excepte la precisió que ja ve acotada entre [0,1], es normalitzaran dividint-los entre 20.  

Aquest pas no és absolutament necessari perquè l’evolució de la pròpia xarxa neural hauria 

de compensar la variació de magnitud però partir de valors normalitzats en un model que 

utilitza la funció sigmoide agilitza el procés. 

En el cas de la memòria d’acció rival, es transmetrà un vector de valors binaris per cada torn 

de memòria amb dimensions iguals al nombre d’accions possibles i on cada posició anirà 

associada a un moviment particular. Així, s’activarà la posició pertinent del vector quan el rival 

hagi dut a terme aquesta acció en el torn passat indicat. 

Anàlogament, la sortida de la xarxa neural ve representada per un vector de probabilitats on 

cada posició equival a una acció particular. Depenent de les normes de selecció, s’optarà per 

un valor escollit de forma estocàstica utilitzant una distribució que tingui en compte les 

diferents probabilitats, o bé s’optarà per un model “greedy”, on s’escull sempre l’acció amb la 

puntuació més alta. 
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6.3.5. Gestió de la complexitat 

A l’hora de definir els models per a l’entrenament caldrà ser especialment curós i analitzar la 

resposta davant dels paràmetres que regulen el creixement de la complexitat a través de les 

generacions. Intuïtivament es pot pensar que si s’introdueixen poques mutacions entre 

generacions, és possible que els canvis en l’estructura no comportin una millora notable del 

model.  

D’altra banda, introduir massa mutacions pot contaminar aquelles variacions vàlides per 

assolir els objectius. Enlloc de fer créixer l’estructura amb modificacions beneficioses, com 

més n’entren, més possibilitats hi ha que el conjunt contingui variacions no desitjades. És a 

dir, pot afegir complicacions a l’hora de discernir les mutacions que es volen conservar de 

cara a la següent generació. A part, introduir un excés d’elements nous en una població 

comporta un augment considerable en la complexitat de les operacions a processar i allarga 

el temps emprat en completar l’entrenament d’una generació.  
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7. Anàlisi de Resultats 

7.1. Enfrontament creuat dels sistemes de referencia 

comparativa 

7.1.1. Definició de l’experiment 

En aquest apartat s’enfrontarà els models simples descrits en el capítol 5 (pàg. 17) per tal de 

constatar que el comportament és el desitjat, tant dels propis models com de l’aplicació, i 

determinar un nivells bàsics de rendiment.  

Per això, se sotmetrà a diverses parelles d’aquests sistemes d’elecció a 501 simulacions de 

partides i se’n registrarà tant l’índex de victòries total de cada esquema de control com el rati 

d’ús de les diferents accions disponibles.  

7.1.2. Sistema d’elecció aleatori contra sistema d’elecció únic 

Després de 501 simulacions, el sistema d’elecció aleatori (Random) aconsegueix 70 victòries 

(13,97%), mentre que el sistema d’elecció única (Single) que opta per utilitzar sempre l’habilitat 

Cut n’obté 431 (86,03%). 

 

Fig. 7.1.2.1: Diagrama de caixes del rati d’ús d'habilitats depenent del tipus de control en 

501 partides entre un sistema d’elecció aleatori i un sistema d’elecció únic. 
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7.1.3. Sistema d’elecció únic contra sistema d’elecció estructurat 

sense memòria d’acció rival 

Després de realitzar 501 simulacions entre un model d’elecció únic que només opta per usar 

l’habilitat (Cut) i un model d’elecció estructurat que escull en base a un arbre de decisió, el 

model estructurat ha aconseguit un 100% de les victòries. 

Tal i com era d’esperar, en la Fig. 7.1.3.1, el gràfic per el sistema d’elecció única mostra que 

aquest sistema de control només ha utilitzat una acció mentre que el mètode d’elecció 

estructurat ha utilitzar una combinació de tres habilitats i ha hagut de fer un ús mínim però 

regular de l’habilitat de curació. 

 

Fig. 7.1.3.1: Diagrama de caixes del rati d’ús d'habilitats depenent del tipus de control en 

501 partides entre un sistema d’elecció estructurat i un sistema d’elecció únic. 
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7.1.4. Sistema d’elecció aleatòria contra sistema d’elecció 

estructurat sense memòria d’acció rival 

Un cop completada la rutina, el model d’elecció estructurat ha aconseguit 501 victòries mentre 

que el sistema d’elecció aleatoria no ha aconseguit vèncer en cap de les simulacions. Es 

interessant veure a la Fig. 7.1.4.1 com, a diferencia del que es pot apreciar en l’apartat 7.1.3, 

en aquest cas el sistema de control estructurat necessita recorrer menys a l’habilitat de 

curació. 

 

Fig. 7.1.4.1: Diagrama de caixes del rati d’ús d'habilitats depenent del tipus de control en 

501 partides entre un sistema d’elecció estructurat i un sistema d’elecció aleatori. 
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7.2. Matriu de recompenses 

7.2.1. Entrenament definit per ratxes de victòries 

L’objectiu d’aquest apartat es analitzar el procés d’aprenentatge del sistema de matriu de 

recompenses en entrenaments complerts davant rivals amb mètodes d’elecció simples. Per 

això, se sotmetrà a cada model a una sèrie d’entrenaments complerts on el sistema 

començarà partint de la matriu inicial generada per defecte i anirà simulant partides per 

evolucionar-la fins aconseguir un nombre concret de victòries o s’assoleix un nombre màxim 

de simulacions.  

En aquest estudi es registrarà la quantitat de victòries que aconsegueix el model, el nombre 

de partides simulades i el temps en què es realitza cada iteració. D’altra banda, també es 

registrarà el nombre de partides en cada ratxa de victòries que aconsegueix el model, és a 

dir, en el programa hi ha un comptador que augmenta en un cada cop que aquest sistema de 

control aconsegueix una victòria i, en canvi, guarda el valor i es reinicia a zero quan es 

produeix una derrota. En aquest cas, es definirà l’estat del sistema en funció únicament de les 

3 últimes accions que realitzi el rival. 

7.2.1.1. Model Q-1 

7.2.1.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Entrenaments complets: 30 

 Control rival: sistema d’elecció aleatòria 

 Condicions de finalització d’un entrenament complet 

o Victòries consecutives: 100 

o Màxim nombre de partides: 100.000 

 Paràmetres del model 

o Rati d’aprenentatge inicial (α0): 0,5 amb decaïment (d) de 0,999999 

o γ: 0,01 

o ε0: 0,8 amb decaïment (d) de 0,9999 
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On els paràmetres del model evolucionen amb el pas de les simulacions seguint la (Eq. 

7.2.1.1.1). 

𝑋𝑡+1 = 𝑑 · 𝑋𝑡 (Eq. 7.2.1.1.1)

 

7.2.1.1.2. Resultats  

 

Fig. 7.2.1.1.2.1: Evolució de la mitjana mòbil de les ratxes de victòries (250 mostres) basat 

en els resultats mostrats a la Fig. C.1.1 (pàg. 79). 

7.2.1.1.3. Observacions 

Donada l’evolució de les ratxes de victòries a la Fig. 7.2.1.1.2.1, s’observa una tendència 

creixent que indica que el model és capaç d’aprendre estratègies efectives per derrotar a un 

rival controlat per un mètode d’elecció aleatòria. Cal constatar que existeix una certa 

irregularitat en la consistència de les pròpies ratxes però amb els paràmetres d’estudi 

establerts, els resultats indiquen que el model és viable tan a nivell de resultats com de temps 

d’execució. 
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7.2.1.2. Model Q-2 

7.2.1.2.1. Paràmetres de l’experiment 

 Entrenaments complets: 40 

 Control rival: sistema d’elecció únic 

 Condicions de finalització d’un entrenament complet 

o Victòries consecutives: 100 

o Màxim nombre de partides: 100.000 

 Paràmetres del model 

o Rati d’aprenentatge inicial (α0): 0,5 amb decaïment (d) de 0,999999 

o γ: 0,01 

o ε0: 0,8 amb decaïment (d) de 0,9999 

7.2.1.2.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.1.2.1: Evolució de la mitjana mòbil de les ratxes de victòries (250 mostres) basat 

en els resultats mostrats a la Taula C.2. i a la Taula C.2. (pàg. 82-83). 



Esquemes d’aprenentatge automàtic en videojocs per torns  Pàg. 39 

 

7.2.1.3. Observacions 

La Fig. 7.2.1.2.1 mostra una continua evolució creixent en les ratxes de victòries, indicant que 

aquest sistema d’aprenentatge és capaç d’aproximar un comportament regularment 

guanyador davant d’un rival que segueix un patró d’elecció única de moviments. Així mateix, 

les dades recollides a la Taula C.2. i a la Taula C.2. indiquen que assoleix resultats positius 

d’una forma més constant que davant d’un rival que escull les accions aleatòriament i ho 

aconsegueix en menys simulacions.  

7.2.2. Entrenament definit per nombre de victòries 

En el cas de voler entrenar el model davant un sistema d’elecció estructurat que està dissenyat 

per a ser especialment solvent a la hora de derrotar rivals, l’anàlisi de ratxes de victòries 

retorna un conjunt de dades que aporten poca informació rellevant. Per això, en aquest cas 

s’optarà per sotmetre al model a un entrenament complet amb  l’única condició de finalització 

d’assolir 1.000.000 partides simulades i, en aquest cas, es registrarà el índex de la simulació 

en què s’ha aconseguit una victòria i es representarà en intervals. 

7.2.2.1. Model Q-3 

7.2.2.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Entrenaments complets: 1 

 Control rival: sistema d’elecció estructurada 

 Condicions de finalització d’un entrenament complet 

o Victòries consecutives: - 

o Màxim nombre de partides: 1.000.000 

 Paràmetres del model 

o Rati d’aprenentatge inicial (α0): 0,6 amb decaïment (d) de 0,999997 

o γ: 0,01 

o ε0: 0,8 amb decaïment (d) de 0,999996 
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7.2.2.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.2.1: Histograma de nombre de victòries per segments segons els índexs de 

simulació. 

7.2.2.3. Observacions 

L’histograma de la Fig. 7.2.2.2.1 indica que a mesura que el model completa partides, és 

capaç d’aconseguir millorar el nombre de victòries en els segments. Cal indicar que el valor 

percentual màxim de partides guanyades davant el total de partides en un segment és de 

0,1335% i, per tant, cal concloure que el model no és capaç de desenvolupar una estratègia 

de joc capaç de guanyar regularment a un model d’elecció estructurat. 
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7.3. Xarxa Neural Evolutiva 

En aquest apartat s’estudiarà el comportament del model basat en xarxes neurals evolutives 

davant els sistemes de control de referència. A tal efecte, es realitzarà un entrenament on 

cada espècimen d’una generació participarà en un nombre determinat de partides per 

determinar-ne la viabilitat a través del rati de victòries. Un cop establert el rati de victòries per 

a cada individu de la població, se seleccionaran els millors candidats (Població per 

reproducció) que es reproduiran entre ells un nombre concret de vegades (nombre de 

reproduccions per espècimen), tenint en compte el seu índex de compatibilitat.  

Un cop generada una nova població, s’implementaran noves mutacions, tant de nodes com 

de connexions, depenent del nombre màxim de nodes i connexions i del rati d’integració de 

mutacions. Així, es generaran un nombre finit de mutacions de nodes determinats per el 

nombre màxim de connexions de la població existent multiplicat per una constant i, en el cas 

que sigui possible implementar la mutació, s’acceptarà de forma aleatòria en funció d’un rati 

d’acceptació de mutacions de node. El sistema per generar mutacions de connexió funciona 

de forma anàloga. 

7.3.1. Model N-1 

7.3.1.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció aleatòria 

 Memòria d’acció rival: 0 torns 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 25 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 8 

o Constant per a la mutació de connexió: 12 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 25 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 10 
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7.3.1.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-1 

en funció de la generació. 

 

Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-1 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 
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7.3.2. Model N-2 

7.3.2.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció aleatòria  

 Memòria d’acció rival: 0 torns 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 25 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 15 

o Constant per a la mutació de connexió: 20 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 25 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 10 

7.3.2.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-2 

en funció de la generació. 
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Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-2 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 

7.3.3. Model N-3 

7.3.3.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció única  

 Memòria d’acció rival: 0 torns 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 25 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 8 

o Constant per a la mutació de connexió: 12 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 25 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 10 
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7.3.3.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-3 

en funció de la generació. 

 

Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-3 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 
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7.3.4. Model N-4 

7.3.4.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció única  

 Memòria d’acció rival: 0 torns 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 25 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 15 

o Constant per a la mutació de connexió: 50 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 25 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 10 

7.3.4.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-4 

en funció de la generació. 
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Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-4 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 

7.3.5. Model N-5 

7.3.5.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció única  

 Memòria d’acció rival: 0 torns 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 18 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 20 

o Constant per a la mutació de connexió: 100 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 30 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 20 
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7.3.5.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-5 

en funció de la generació. 

 

Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-5 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 
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7.3.6. Model N-6 

7.3.6.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció aleatòria  

 Memòria d’acció rival: 1 torn 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 20 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 8 

o Constant per a la mutació de connexió: 12 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 30 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 20 

7.3.6.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-6 

en funció de la generació. 
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Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-6 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 

7.3.7. Model N-7 

7.3.7.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció únic  

 Memòria d’acció rival: 1 torn 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 20 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 8 

o Constant per a la mutació de connexió: 12 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 30 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 20 
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7.3.7.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-7 

en funció de la generació. 

 

Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-7 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 
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7.3.8. Model N-8 

7.3.8.1.1. Paràmetres de l’experiment 

 Sistema de control del rival: mètode d’elecció estructurat  

 Memòria d’acció rival: 0 torn 

 Condicions de finalització de l’entrenament 

o Generació màxima: 20 

o Generacions sense millora: 10 

o Nombre mínim de generacions: 10 

 Paràmetres del model 

o Constant per a la mutació de node: 8 

o Constant per a la mutació de connexió: 12 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de node: 1% 

o Probabilitat d’acceptar una mutació de connexió: 2% 

o Població per reproducció: 30 

o Nombre de reproduccions per espècimen: 20 

7.3.8.1.2. Resultats 

 

Fig. 7.2.2.3.1: Evolució dels percentatges de victòries mínim, mitjà i màxim del model N-8 

en funció de la generació. 
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Fig. 7.2.2.3.2: Evolució dels ratis del model N-8 en funció de la generació (eix esquerra) i 

evolució del temps de computació de l'entrenament en funció de la generació (eix dret). 

7.3.9. Observacions 

En general, el sistema basat en xarxes neurals evolutives te tendència a millorar el seu 

comportament amb el pas de les generacions. Això es fa palès en l’evolució del rati de victòries 

màxim, és a dir, en la puntuació que obté el millor espècimen de cada generació i, 

especialment, en la puntuació mitjana dels individus de cada generació. 

Tot i això, hi ha alguns casos singulars. El model N-5 mostra una singularitat en la generació 

7 que produeix un descens en les puntuacions dels ratis de victòries mitjà i mínim que, 

posteriorment, afecta negativament al rati de victòries màxim de la generació 8. Aquesta 

singularitat fa aparent la consistència del model però també indica que no és immune a 

fenòmens que afectin a la població i, per tant, no es preservi com caldria les diferències 

topològiques. 

L’altre cas singular és el cas N-8 on el model no és capaç d’aprendre a enfrontar-se a un  

sistema de control basat en un model d’elecció estructurat. En les últimes generacions 

s’obtenen les primeres victòries però queda lluny de ser destacable. Això es pot deure que el 

model rival és massa sever en l’entrenament o que els paràmetres de l’experiment no 

permeten que aparegui una diversitat suficient per trobar estructures topològiques que 

funcionin com es desitja. 
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8. Anàlisi del comportament dels models 

d’aprenentatge automàtic 

En aquest apartat es vol analitzar el comportament dels models basats en sistemes 

d’aprenentatge automàtic entrenats en l’apartat 0 davant dels tres mètodes d’elecció d’accions 

definits en el capítol 5 que serviran com a referencies comparatives.  

A tal fi, es realitzaran 10.000 simulacions de partides completes per a cada parella formada 

per un sistema d’aprenentatge automàtic i un sistema de referència per, com ja s’ha fer en 

l’apartat 7.1, registrar el rati de victòries i el comportament del sistema. 

8.1. Models basats en Matriu de Recompenses 

8.1.1. Model Q-1 

8.1.1.1. Introducció 

Per analitzar la viabilitat del model Q-1 s’han realitzat diversos entrenaments complets i, per 

tant, hi ha diverses matrius possibles susceptibles a ser candidates per l’anàlisi. Així, per a 

l’anàlisi s’ha escollit la matriu que ha aconseguit assolir la ratxa de victòries marcada com a 

condició de finalització en el màxim nombre de partides disputades. 

Tenint en compte que el model Q-1 ha estat entrenat utilitzant un mètode d’elecció aleatori, 

ampliar la base de partides disputades sense comprometre la condició de victòria permet 

augmentar les possibilitats que el sistema hagi explorat un major nombre d’escenaris.  

8.1.1.2. Resultats 

 Aleatori Q-1 Únic Q-1 Estructurat Q-1 

Victòries 2961 7039 5790 4210 10000 0 

Victòries [%] 29,61% 70,39% 59,90% 42,10% 100% 0 

Taula 8.1.1.2.1: Taula de resultats de la simulació entre el model Q-1 i els models de 

referència 
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Fig. 8.1.1.2.1: Gràfic de caixes de l'ús d'habilitats segons el sistema de control 
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8.1.2. Model Q-2 

8.1.2.1. Introducció 

En el cas del model Q-2, al estar entrenat en base a un sistema d’elecció únic que genera un 

únic estat en la matriu de recompenses, l’elecció de la matriu no és crítica però és mantindrà 

el mateix criteri d’elecció que en l’apartat 8.1.1. 

8.1.2.2. Resultats 

 

 

 

Fig. 8.1.2.2.1: Gràfic de caixes de l'ús d'habilitats segons el sistema de control 
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 Aleatori Q-2 Únic Q-2 Estructurat Q-2 

Victòries 4938 5062 5488 4512 10000 0 

Victòries [%] 49,38% 50,62% 54,88% 45,12% 100% 0 

Taula 8.1.2.2.1: Taula de resultats de la simulació entre el model Q-2 i els models de 

referència 

8.2. Xarxes Neurals 

8.2.1. Introducció 

Per a les xarxes neurals, enfrontarem els diversos models als diferents sistemes de control de 

referència en 2000 partides completes i se’n registrarà el percentatge de victòries que 

aconsegueixen. Per als models que mostrin un millor comportament, se n’analitzarà el 

percentatge d’ús de les diferents habilitats per intentar discernir quins patrons comuns 

comparteixen. 

8.2.2. Resultats de la simulació 

 Elecció aleatòria Elecció única Elecció estructurada 

 Victòries %Victòries  Victòries %Victòries  Victòries %Victòries  

N-1 1312 65,60% 549 27,45% 0 0 

N-2 1290 64,50% 593 29,65% 0 0 

N-3 1594 79,70% 870 43,50% 0 0 

N-4 1452 72,60% 757 37,85% 0 0 

N-5 1328 66,40% 573 28,65% 0 0 

N-6 1214 60,70% 507 25,35% 0 0 

N-7 1187 59,35% 451 22,55% 0 0 

N-8 913 45,65% 268 13,40% 0 0 

Taula 8.2.2.1: Resultats de les simulacions dels diferents models de xarxa neural evolutiva 

contra els diferents sistemes de control de referència. 
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Fig. 8.2.2.1: Gràfic de caixes de l'ús d'habilitats segons el sistema de control per al model 

N-3 
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Fig. 8.2.2.2: Gràfic de caixes de l'ús d'habilitats segons el sistema de control per al model 

N-1 
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Fig. 8.2.2.3: Gràfic de caixes de l'ús d'habilitats dels models N-7 i N-8 contra un sistema 

de control basat en un mètode d’elecció únic 

8.3. Conclusions 

El sistemes d’aprenentatge automàtic que s’han desenvolupat demostren poder funcionar 

millor que un sistema d’elecció aleatori, generar disputes davant un rival que només repeteix 

una mateixa acció però, en canvi, es incapaç de fer front a un sistema de control amb patrons 

elaborats.  
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8.3.1. Matriu de Resultats 

Resulta interessant veure com els models basats en una matriu de recompenses identifiquen 

les accions ofensives com a clarament prioritàries a l’hora d’escollir un moviment i generen un 

ventall amb certa variació. Per contra, aquests models no semblen dotar d’importància les 

habilitats de curació i això pot respondre al fet que aquest model no basa les seves decisions 

en l’estat del propi personatge, sinó que només observa el comportament rival recent. 

També és interessant veure com el millor model és aquell entrenat davant un model d’elecció 

aleatòria. De cert, era un resultat esperable, ja que aquest sistema optimitza el seu 

aprenentatge si és capaç de recórrer infinitament tots els estats possibles. En el cas 

d’entrenar-lo amb un sistema d’elecció única, el model basat en una matriu de recompenses 

només és capaç d’explorar de forma efectiva un únic estat. 

8.3.2. Xarxes Neurals Evolutives 

Entre les xarxes neurals hi trobem força diversitat, el que demostra la importància de refinar 

els paràmetres que defineixen l’entrenament del model. En primer lloc i a diferència del model 

basat en una matriu de recompenses, les xarxes neurals semblen aproximar un 

comportament que genera millors resultats si s’entrena davant d’un model d’elecció única. Al 

fer proliferar xarxes basat en el rendiment del model, tot indica que els models d’elecció 

aleatòria no generen un repte tan interessant com el que proposa un sistema d’elecció única. 

Per superar al darrer que funciona amb un patró que fa passes constants cap a la victòria, el 

sistema ha de desenvolupar estratègies efectives. D’altra banda, tot apunta que el sistema 

d’elecció estructurat genera un entorn massa hostil on les topologies que podrien generar 

alternatives viables amb el pas de les generacions i les que no, són indistingibles. 

A nivell de comportament, resulta interessant observar com els models que funcionen millor 

(N-1 i N-3) mostren un ús més regular d’habilitats de curació que els models que funcionen 

pitjor, en funció dels resultats obtinguts a la Taula 8.2.2.1. També resulta interessant veure 

com, a diferencia del que es pot veure en els models basats en matrius de resultats, els models 

N-1 i N-3 atorguen una especial importància a l’habilitat Beam. 
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Resulta interessant observar com els models amb paràmetres de complexitat menor són els 

que millor funcionen. En certa manera venen a exemplificar allò explicat en l’apartat 0 (pàg. 

31) sobre la gestió de la complexitat. Tot apunta que un procés de mutació i evolució lenta és 

capaç de separar les mutacions viables de forma més efectiva i eficient.  

Finalment, l’ús d’un sistema d’elecció estocàstic produeix que els intervals en l’ús de certes 

habilitats siguin més amples del que s’esperava i, per tant, es genera una resposta menys 

especialitzada en habilitats que funcionen millor. És a dir, si un sistema d’elecció estructurat 

té un rendiment tant superior als aconseguits, és raonable esperar que els patrons de 

comportament dels sistemes d’aprenentatge tendissin a una distribució d’habilitats tan 

especialitzada en funció de l’estat com el seu. 
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9. Estudi d’Impacte Mediambiental 

9.1. Impacte mediambiental associat a l’estudi 

El projecte consisteix en el disseny i anàlisi d’esquemes d’aprenentatge automàtic en 

videojocs per torns. Per a la realització d’aquest estudi ha sigut necessari l’ús dedicat d’un 

ordinador tant per a l’apartat de formació, com en el disseny i implementació i la redacció de 

la memòria. 

Si ve el consum energètic d’un ordinador no és constant i depèn de l’ús i l’exigència a la que 

s’hi sotmeten els transistors, tenint en compte el consum de referencia dels diversos 

components, es prendrà com valor mitja un potencia de 400W.  

Etapa Temps invertit [h] Consum elèctric [kWh] 

Formació 200 80,00 

Disseny i implementació de l’estudi 815 326,00 

Redacció de la memòria 72 28,80 

Taula 9.1.1: Consum elèctric associat a les diferents etapes del projecte 

Més enllà del consum elèctric necessari per dur a terme el projecte, també cal considerar el 

consum de paper associat a les diferents etapes del projecte i realitzar una estimació de la 

despesa associada a la presentació i publicació. 

 Plantilles per al disseny: 30 

 Plantilles per a la publicació: 200 

 Varis: 10 

És a dir, l’estimació d’ús de paper en la realització i publicació del projecte és de 240 fulls. 
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9.2. Impacte mediambiental associat a l’ús de l’estudi 

Si bé l’estudi en si es estrictament teòric, cal no obviar els possibles impactes de la 

implementació dels sistemes descrits en aplicacions de distribució publica. L’estudi se centra 

en la possible implementació en videojocs per intentar generar experiències més desafiants i 

captivadores per al jugador. En el millor dels casos, això es traduiria en una major captació de 

clients per al producte però en cap cas s’espera que comporti un canvi els hàbits d’ús del 

consumidor i, per tant, és tradueixi en una variació significativa de l’impacte mediambiental 

que ja tenen aquest tipus d’aplicacions.  
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10. Pressupost i planificació 

La Fig. 10.1 mostra la planificació de les diverses etapes i activitats que han configurat la 

confecció del projecte en forma de diagrama de Gnatt. L’execució del projecte s’ha adequat a 

la planificació amb un mínima desviació. 

De les principals etapes del projecte mostrades en la Fig. 10.1 s’han extret el nombre d’hores 

invertides que figuren en l’apartat “Personal” de la Taula 10.1 per poder-ne calcular el cost. 

Cal indicar que el cost per hora de l’etapa de simulació i anàlisi de resultats és menor perquè, 

si bé requereix l’ús reservat de recursos, no és necessari un seguiment exhaustiu durant la 

pròpia execució de dites simulacions. 

En el pressupost del projecte si inclou el cost de la formació addicional necessària duta a 

terme en cursos a distància, el cost del qual és calcula en funció dels mesos necessaris per a 

superar el temari, però no s’hi inclou el cost personal de les hores invertides.  

Tanmateix, per calcular l’impacte en el pressupost dels recursos materials emprats en el 

projecte, essencialment un ordinador, s’ha calculat un cost unitari en funció del preu del  

producte i de la seva vida útil esperada i s’ha tingut en compte les setmanes d’ús de cara el 

càlcul del cost final. 

Per a l’apartat d’energia, s’ha tingut en compte el còmput total de consum elèctric calculat en 

l’apartat 9.1 (pàg. 65) excloent el temps emprat en formació i prenent com a referència el cost 

del kWh a Espanya. 

Finalment, el cost total del projecte després d’incloure impostos és de 35.796,12€. El càlcul 

desglossat es pot veure a la Taula 10.1. 
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Concepte Valor Vida útil Unitats Cost Unitari Total 

Formació      

Machine Learning 

Nanodegree (Udacity)   5 mesos 200 €/mes 1000,00 € 

Personal      

Redacció de la Memòria   72h 40 €/h 2.880,00 € 

Disseny i implementació 

de l’entorn de proves   80h 40 €/h 3.200,00 € 

Disseny i implementació 

de la Matriu de 

recompenses   150h 40 €/h 6.000,00 € 

Disseny i implementació 

de Xarxes Neurals 

Evolutives   385h 40 €/h 15.400,00 € 

Simulació i anàlisi de 

resultats.   200h 5 €/h 1.000,00 € 

Maquinari      

Ordinador 1100 € 260 set. 14 set. 4,23 €/set. 59,22 € 

Llicències      

Unity 5.3.4f1 Personal 

Edition   1 0 0,00 

Visual Studio Community 

2015   1 0 0,00 

Energia      

Electricitat   354,8 kWh 0,125 €/kWh 44,35 € 

Subtotal     29.583,57 € 

IVA (21%)     6.212,55 € 

Total     35.796,12 € 

Taula 10.1: Pressupost desglossat per conceptes 
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Fig. 10.1: Diagrama de Gnatt de la planificació del projecte 
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Conclusions 

Els models d’aprenentatge automàtic estudiats en aquest treball mostren un bon potencial a 

l’hora d’encarar el problema inicial però els resultats estan per sota del que es podria esperar. 

Tant el sistema basat en matrius de resultats, com el sistema basat en xarxes neurals 

evolutives són capaços de presentar un patró de comportament més efectiu que els models 

d’elecció aleatòria o d’acció única i, per tant, generar comportaments més interesants a l’hora 

de oferir reptes a un jugador. 

En quant a la viabilitat d’ús dels tipus d’aprenentatge automàtic en productes comercials, 

existeixen avantatges i desavantatges. Per una banda, aquests models poden aportar 

elements interessants per al desenvolupament del producte però és innegable que dissenyar, 

implementar i refinar aquests models és un procés laboriós que requereix de la dedicació de 

personal especialitzat. És a dir, cal avaluar si el cost tant a nivell econòmic com de planificació 

es justifiquen davant de possibles alternatives més senzilles com, per exemple, dissenyar i 

implementar patrons de comportament utilitzant arbres de decisió. Al cap i a la fi, és més 

senzill que un patró definit manualment s’adeqüi a les necessitats de disseny del projecte però 

també pot resultar en esquemes més previsibles per l’usuari. 

Cal destacar, per això, que l’ús de models d’aprenentatge automàtic poden oferir altres 

avantatges més enllà d’oferir reptes al jugador. A nivell de disseny, analitzant els patrons de 

comportament de sistemes entrenats s’hi poden identificar problemes en el balanç de 

l’efectivitat de les diverses habilitats. És a dir, en videojocs, tenir patrons de comportament on 

la recompensa d’ús es excessivament elevada comparada amb el nivell d’esforç és un 

problema perquè predisposa a l’usuari a repetir comportaments que difuminen el possible 

repte i la possible recompensa i l’estudi dels patrons d’ús dels models d’aprenentatge 

automàtic pot ajudar a identificar aquests problemes en el disseny. 

En definitiva, crec que els resultats que s’han obtingut en aquest estudi estan per sota del que 

esperava al començament del projecte però també crec que es demostra que els mètodes 

tenen potencial. A nivell acadèmic, especialment, crec que seria interessant estudiar de forma 

més detallada certs aspectes dels models i continuar explorant models més refinats i 

complexos. 
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Següents passos 

En primer lloc, a nivell tècnic seria interessant repassar, refinar i simplificar els algoritmes que 

gestionen els models, especialment tot allò referent a les xarxes neurals. Donat que el cost 

tant a nivell de memòria com a nivell computacional d’entrenar grans poblacions de xarxes 

neurals evolutives, reduir el pes dels elements que la conformen i simplificar els processos es 

pot traduir en una gran millora tant en la eficàcia del model, com en poder treballar amb 

poblacions majors sense problemes de capacitat. 

A nivell teòric, seria interessant explorar xarxes neurals evolutives sense limitar el nombre 

d’individus per generació. En lloc de seleccionar un grup reduït d’espècimens per a la 

reproducció, podria ser interessant generar parelles de models només en funció de la seva 

afinitat. Utilitzant un nivell mínim d’afinitat, les singularitats topològiques és més fàcil que es 

mantinguin i evolucionin amb el pas de les generacions i es poden generar solucions molt més 

úniques degut a la separació estructural dels models. 

També seria interessant explorar models híbrids. Avui en dia hi ha sistemes més sofisticats 

que els tradicionals arbres de decisió a l’hora de controlar intel·ligències artificials i un 

d’aquests models es basa en generar una capa intermèdia que absorbeix les entrades del 

model i genera un set de necessitats del personatge amb les que treballar [4]. Seguint aquesta 

línia, es podria explorar la possibilitat d’utilitzar una xarxa neural per reduir l’espai d’estats 

d’entrada en un model basat en una matriu de recompenses. 

Finalment, cal aprofundir en l’estudi de l’impacte dels diferents paràmetres que defineixen el 

procés d’entrenament de les xarxes neurals evolutives i seria interessant explorar mètodes de 

gestió del sistema de control del rival més elaborats. Partint del sistema mixt que s’ha utilitzat 

en les matrius de recompenses, es podria explorar l’impacte d’utilitzar un sistema que generi 

una transició entre diversos models. És a dir, amb el model d’elecció estructurat no es genera 

suficient resposta positiva per preservar bons models i es podria provar començar 

l’entrenament amb un model d’elecció única i, amb el pas de les generacions, fer una transició  

al model estructurat. En certa manera, és intentar educar al model amb reptes factibles en 

cada generació. 



Esquemes d’aprenentatge automàtic en videojocs per torns  Pàg. 73 

 

Bibliografia 

Referencies bibliogràfiques 

[1]  E. GIBNEY, Google AI algorithm masters ancient game of Go. Nature Vol. 529*, p. 445-

446, Gener 2016. *Revista Volum. 

[2]  E. GIBNEY, Game-playing software hold lessons for neuroscience. Nature Vol. 518*,  

p. 465-466. Febrer 2015. *Revista Volum. 

[3]  STANLEY, KENNETH O. & MIIKKULAINEN, RISTO, Evolving Neural Networks through 

Augmenting Topologies. The MIT Press Journals. Evolutionary Computation Vol. 10(2)*, 

p. 99-128. 2002. *Revista Volum (Número). 

[4]  J. RASMUSSEN, Are Behavior Trees a Thing of the Past?. 27 d'abril de 2016. 

[http://www.gamasutra.com/blogs/JakobRasmussen/20160427/271188/Are_Behavior_

Trees_a_Thing_of_the_Past.php, 20 de setembre de 2016]*. *[URL, data de consulta] 

 

Bibliografia complementària 

http://udacity.com 

  

http://udacity.com/


Pàg. 74  Jordi Tudela Alcacer 

 

  



Esquemes d’aprenentatge automàtic en videojocs per torns  Pàg. 75 

 

A. Disseny de Personatge 

A.1. Taula d’atributs dels personatges 

Atribut Definició 

Vida (Health) simbolitza la capacitat del personatge per absorbir els atacs de 

l’adversari i és l’indicador de la condició de derrota. 

Mana representa la capacitat del personatge de realitzar atacs màgics. 

Si aquest paràmetre és zero, els atacs màgics no produiran cap 

efecte a l’adversari. 

Força (Strength) representa la força del personatge i actua com a paràmetre 

ofensiu per algunes habilitats. 

Defensa (Defense) simbolitza la capacitat de resistir atacs i s’utilitza com a 

paràmetre defensiu davant atacs que utilitzen el paràmetre 

força. 

Màgia (Magic) representa l’habilitat del personatge a l’hora d’utilitzar atacs 

màgics i s’utilitza com a paràmetre ofensiu per a certes habilitats. 

Concentració 

(Concentration) 

simbolitza la resistència del personatge a l’hora de defensar-se 

d’atacs màgics i s’utilitza com a paràmetre defensiu contra 

habilitats d’aquest tipus. 

Velocitat (Speed) representa com de ràpid és el personatge. Com més elevat és 

aquest valor, més es redueix el temps entre torns. 

Precisió (Accuracy) simbolitza l’encert del personatge, ja que certes habilitats poden 

fallar depenent del valor d’aquest paràmetre. Valor acotat entre 

0 i 1. 

Taula A.1.1: Taula d'atributs de Personatge 
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A.2. Taula d’habilitats dels personatges 

Nom Valor Ofensiu 

Possibilitat 

d’encert Comentaris 

Cut Força Precisió Realitza un atac de tipus Força 

Jump 1,5 · Força Precisió El personatge esdevé invulnerable durant 1 

torn i en el següent realitza un atac de tipus 

Força.  

Pulse Màgia 1 Realitza un atac de tipus Màgia. 

Beam 2 · Màgia 1 Realitza un atac de tipus Màgia durant el 

següent torn. 

Venom 0,5 · Màgia 1 Aplica un estat a l’adversari que dura 3 torns 

i que realitza un atac de tipus Màgia contra 

ell després del seu torn. 

Crush 2,5 · Atac 0,66 · Precisió Realitza un atac de tipus Força i perd el 

següent torn. 

Protect - 1 Triplica el valor de Defensa durant un torn. 

Heal - 1 Recupera una desena part de la Vida màxima.  

Meditate - 1 Recupera una desena part del Mana màxim.  

Regen - 1 Aplica un estatus sobre el jugador durant 5 

torns que li recupera una cinquantena part de 

la Vida màxima. 

Inspire - 1 Augmenta el paràmetre Màgia un 20% 

durant 3 torns. 

Taunt - 1 Augmenta el paràmetre Defensa un 20% 

durant 3 torns. 

Slow - 1 Redueix el paràmetre Velocitat de l’adversari 

un 25% durant 3 torns. 

Sleep - 0,5 · Precisió Anul·la el següent torn de l’adversari. 

Sandstorm - 1 Redueix el paràmetre Precisió propi i de 

l’adversari un 25% durant 3 torns. 

Taula A.2.1: Taula d’habilitats del personatge 

Cal tenir en compte que els valors de Vida i Mana del personatge no poden superar el valor 

dels paràmetres Vida màxima i Mana màxim respectivament. 



Esquemes d’aprenentatge automàtic en videojocs per torns  Pàg. 77 

 

B. Estructura de classes de l’aplicació 

En l’elaboració de l’estudi, ha estat necessari crear una estructura de classes per tal de 

gestionar i modelar les diverses parts del projecte. A la Fig. B.1 es pot veure les classes que 

s’han dissenyat per l’estudi i les principals interconnexions entre elles. 

 

Fig. B.1: Esquema d'estructura de classes de l'aplicació del projecte 
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Essencialment, l’esquema està dissenyat per a que GameManager controli totes les funcions 

relacionades amb el correcte desenvolupament del prototip de joc i la classe Character 

(Personatge) gestioni els atributs i funcions pròpies dels avatars virtuals que participen en 

cada partida. La classe Personatge està construïda de tal forma que un individu pots ser 

controlat manualment o es pot escollir un esquema de control per a què el controli la màquina. 

Així, l’ActionManager defineix el conjunt d’accions que un personatge pot dur a terme, així 

com els seus efectes. Escollir un vector d’accions com a forma de representar la llista de 

possibles moviments ens permet una ràpida conversió entre la pròpia acció i un enter definit 

per l’índex de la posició en el vector. Això és especialment útil a la hora de crear vectors binaris 

on només s’activen aquelles posicions que equivalen a certes accions i per definir l’espai 

d’accions possibles utilitzant constants per a l’índex que pertany a la primera acció usable i 

l’índex que pertany a la última acció usable. Si bé cal tenir-ho en compte a l’hora de construir 

la llista, això permet mantenir inaccessibles moviments que són només es poden donar com 

a conseqüència de una acció anterior o accions de control. 

D’altra banda, l’IAManager gestiona els possibles esquemes de control amb el personatge al 

que va enllaçat tenint en compte les accions possibles per l’ActionManager. Aquí s’hi troben 

implementats els esquemes de control que s’utilitzen a l’estudi com a referencia de 

comportament o instancia, si s’escau, un dels models avançats dissenyats. 

Dins del bloc de Xarxes Neurals que en la Fig. B.1 es troben en blocs grisos i sota la 

denominació genèrica Neat, es troba la classe que porta aquest nom i que serveix com a 

connexió i gestor d’una xarxa (Net) front el gestor de control. D’altra banda, el NeatSimulator 

controla les variables pròpies de l’entrenament d’aquest sistema d’aprenentatge automàtic a 

nivell superficial, mentre que el NeatTrainingManager gestiona les diferents etapes en el 

desenvolupament d’una xarxa durant l’entrenament. 

La classe Net i les seves subclasses representen els elements i funcions essencials per crear 

i desar una xarxa, ja sigui a nivell procedimental com a partir d’arxius existents. De forma 

similar, el QLearningManager fa les funcions necessàries per a l’entrenament del seu sistema 

d’aprenentatge automàtic, mentre que la classe QLearning gestiona els elements bàsics 

relacionats amb l’esquema de Matriu de Recompenses i actua com a enllaç amb el gestor 

IAManager. 
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C. Resultats dels models 

C.1. Model Q-1: 

Entrenament de Matriu de Recompenses a 100 

victòries o 100.000 simulacions contra sistema 

d’elecció aleatòria 

  

  

  

Fig. C.1.1: Ratxes de victòries del model en funció del temps 

0

50

100

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

ct
ò

ri
es

Itearació 1 Iteració 5 Iteració 4

Iteració 2 Iteració 3

0

50

100

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

ct
ò

ri
es

Iteració 9 Iteració 8 Iteració 10

Iteració 7 Iteració 6

0

50

100

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

ct
ò

ri
es

Iteració 12 Iteració 11 Iteració 15

Iteració 14 Iteració 13

0

50

100

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

ct
ò

ri
es

Iteració 20 Iteració 19 Iteració 18

Iteració 16 Iteració 17

0

50

100

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

ct
ò

ri
es

Iteració 24 Iteració 23 Iteració 22

Iteració 25 Iteració 21

0

50

100

N
o

m
b

re
 d

e 
vi

ct
ò

ri
es

Iteració 26 Iteració 27 Iteració 28

Iteració 30 Iteració 29



Pàg. 80  Jordi Tudela Alcacer 

 

Iter. Simulacions Victòries Millor Ratxa titeració [s] % Victories

1 57352 49694 100 5439 86,65%

2 27488 24827 100 1608 90,32%

3 14734 13309 100 869 90,33%

4 34665 31668 100 2018 91,35%

5 44124 40507 100 2549 91,80%

6 15773 14263 100 914 90,43%

7 43571 39901 100 2536 91,58%

8 97797 87331 100 3880 89,30%

9 100000 88972 94 3613 88,97%

10 75925 67059 100 2681 88,32%

11 74565 65676 100 2603 88,08%

12 100000 89328 95 3488 89,33%

13 31596 27963 100 2843 88,50%

14 43095 36065 100 3028 83,69%

15 75488 67597 100 5111 89,55%

16 53024 46251 100 3599 87,23%

17 44394 38402 100 3024 86,50%

18 87665 77139 100 5754 87,99%

19 100000 88856 80 6556 88,86%

20 100000 88724 99 6583 88,72%

21 58566 51225 100 2691 87,47%

22 91707 80814 100 2783 88,12%

23 100000 87552 74 2873 87,55%

24 99173 85911 100 3055 86,63%

25 100000 87560 77 3304 87,56%

26 100000 87630 78 2916 87,63%

27 100000 87798 86 2921 87,80%

28 100000 87395 97 2914 87,40%

29 48594 41462 100 1571 85,32%

30 100000 90198 98 3476 90,20%  

Taula C.1.1: Resultats de l'entrenament del model q.1 
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C.2. Model Q-2: 

Entrenament de Matriu de Recompenses a 100 

victòries o 100.000 simulacions contra sistema 

d’elecció única 

 

Fig. C.2.1: Ratxes de victòries del model q.2 en funció del temps 
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Iter. Simulations Victories Ratxa titeració [s] % Victories

1 17144 12074 100 815 70,43%

2 16810 11781 100 800 70,08%

3 16262 11367 100 766 69,90%

4 16748 12649 100 792 75,53%

5 15953 11715 100 1216 73,43%

6 16073 11681 100 1601 72,67%

7 15762 11871 100 742 75,31%

8 17818 13802 100 810 77,46%

9 16627 12785 100 783 76,89%

10 16731 12804 100 784 76,53%

11 15631 11613 100 739 74,29%

12 14361 10522 100 671 73,27%

13 17213 13253 100 792 76,99%

14 16140 12181 100 763 75,47%

15 17587 13437 100 813 76,40%

16 16580 12487 100 784 75,31%

17 16001 11976 100 753 74,85%

18 15260 11266 100 735 73,83%

19 17582 13589 100 829 77,29%

20 15165 11145 100 710 73,49%
 

Taula C.2.1: Resultats de l'entrenament del model q.2 (iteracions 1-20) 
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Iter. Simulations Victories Ratxa titeració [s] % Victories

21 15741 11237 100 714 71,39%

22 16843 12367 100 758 73,43%

23 17291 12591 100 767 72,82%

24 13947 9590 100 655 68,76%

25 16156 11699 100 721 72,41%

26 17571 13024 100 790 74,12%

27 16367 11811 100 748 72,16%

28 17845 13190 100 789 73,91%

29 17168 12655 100 780 73,71%

30 16800 12002 100 713 71,44%

31 15425 11795 100 340 76,47%

32 15414 11830 100 337 76,75%

33 15828 12240 100 353 77,33%

34 18497 14448 100 422 78,11%

35 17535 13582 100 405 77,46%

36 16040 12032 100 372 75,01%

37 16103 12223 100 378 75,91%

38 16429 12675 100 386 77,15%

39 17298 13242 100 404 76,55%

40 16120 12288 100 368 76,23%
 

 

Taula C.2.2: Resultats de l'entrenament del model q.2 (iteracions 21-40) 
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C.3. Model Q-3 

Entrenament de Matriu de Recompenses a 1.000.000 

simulacions contra sistema d’elecció estructurada  

Iter. VictoriesAcumulades Segment VictoriesSegment VictoriesSegment [%]

20000 0 0 - 20000 0 0,0000%

40000 0 20000 - 40000 0 0,0000%

60000 0 40000 - 60000 0 0,0000%

80000 0 60000 - 80000 0 0,0000%

100000 0 80000 - 100000 0 0,0000%

120000 0 100000 - 120000 0 0,0000%

140000 0 120000 - 140000 0 0,0000%

160000 0 140000 - 160000 0 0,0000%

180000 0 160000 - 180000 0 0,0000%

200000 0 180000 - 200000 0 0,0000%

220000 0 200000 - 220000 0 0,0000%

240000 0 220000 - 240000 0 0,0000%

260000 0 240000 - 260000 0 0,0000%

280000 0 260000 - 280000 0 0,0000%

300000 0 280000 - 300000 0 0,0000%

320000 0 300000 - 320000 0 0,0000%

340000 0 320000 - 340000 0 0,0000%

360000 2 340000 - 360000 2 0,0100%

380000 2 360000 - 380000 2 0,0100%

400000 2 380000 - 400000 0 0,0000%

420000 2 400000 - 420000 0 0,0000%

440000 2 420000 - 440000 2 0,0100%

460000 2 440000 - 460000 0 0,0000%

480000 2 460000 - 480000 0 0,0000%

500000 2 480000 - 500000 2 0,0100%  

Taula C.3.1: Resultats de l’entrenament del model q.3 (iteracions 0 - 500.000) 
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Iter. VictoriesAcumulades Segment VictoriesSegment VictoriesSegment [%]

520000 2 500000 - 520000 0 0,0000%

540000 2 520000 - 540000 0 0,0000%

560000 16 540000 - 560000 14 0,0027%

580000 25 560000 - 580000 9 0,0017%

600000 26 580000 - 600000 1 0,0002%

620000 37 600000 - 620000 11 0,0021%

640000 65 620000 - 640000 28 0,0054%

660000 70 640000 - 660000 5 0,0010%

680000 72 660000 - 680000 2 0,0004%

700000 72 680000 - 700000 0 0,0000%

720000 169 700000 - 720000 97 0,0187%

740000 176 720000 - 740000 7 0,0013%

760000 179 740000 - 760000 3 0,0006%

780000 216 760000 - 780000 37 0,0071%

800000 336 780000 - 800000 120 0,0231%

820000 654 800000 - 820000 318 0,0612%

840000 654 820000 - 840000 0 0,0000%

860000 851 840000 - 860000 197 0,0379%

880000 1130 860000 - 880000 279 0,0537%

900000 1156 880000 - 900000 26 0,0050%

920000 1156 900000 - 920000 0 0,0000%

940000 1156 920000 - 940000 0 0,0000%

960000 1194 940000 - 960000 38 0,0073%

980000 1888 960000 - 980000 694 0,1335%

1000000 2218 980000 - 1000000 330 0,0635%
 

Taula C.3.2: Resultats de l’entrenament del model q.3 (iteracions 500.000 - 1.000.000) 
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C.4.  Model N-1 

Xarxa neural evolutiva contra mètode d’elecció 

aleatòria 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,28 0,4905 0,72 28,404 160,3 0,0477 5,6436 1425 

1 0,30 0,5297 0,72 31,904 167,056 5,174 5,2362 1425 

2 0,34 0,5570 0,80 35,756 180,752 9,1909 5,0552 1437 

3 0,36 0,6015 0,78 42,704 201,592 13,1731 4,7207 1350 

4 0,40 0,6225 0,84 54,9 238,2 18,6673 4,3388 1360 

5 0,42 0,6394 0,84 71,32 287,844 25,3912 4,036 1329 

6 0,42 0,6666 0,86 85,736 331,496 32,2406 3,8665 1377 

7 0,46 0,6542 0,84 99,596 376,58 40,6647 3,7811 2328 

8 0,46 0,6789 0,86 110,916 417,148 50,3553 3,7609 1349 

9 0,50 0,7094 0,88 125,592 468,236 62,3633 3,7282 1420 

10 0,48 0,7102 0,92 137,472 513,396 75,4708 3,7346 1449 

11 0,46 0,6551 0,82 148,696 556,732 87,5295 3,7441 1458 

12 0,42 0,6514 0,88 162,284 609,208 101,0968 3,754 1492 

13 0,42 0,6689 0,84 176,224 665,332 115,9306 3,7755 1500 

14 0,50 0,6701 0,90 188,832 721,032 131,582 3,8184 1554 

15 0,48 0,6879 0,88 201,952 784,712 151,4341 3,8856 1585 

16 0,52 0,7071 0,88 220,456 868,284 176,0115 3,9386 1686 

17 0,48 0,7150 0,90 237,036 950,064 201,7759 4,0081 1804 

18 0,56 0,7272 0,90 255,476 1049,228 232,8117 4,107 1887 

19 0,54 0,7452 0,90 277,992 1162,16 268,1889 4,1806 2012 

Taula C.4.1: Resultats del model N-1 
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C.5. Model N-2 

Xarxa Neural evolutiva contra mètode d’elecció 

aleatòria 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,32 0,4989 0,68 29,692 164,408 0,1718 5,5371 1424 

1 0,32 0,5426 0,76 32,972 170,580 5,3705 5,1735 1415 

2 0,40 0,5922 0,78 38,404 188,144 9,7125 4,8991 1397 

3 0,38 0,6402 0,82 47,320 217,120 14,9375 4,5883 1296 

4 0,46 0,6639 0,92 58,736 253,988 21,4994 4,3242 1304 

5 0,46 0,6687 0,88 71,800 297,080 29,4218 4,1376 1292 

6 0,52 0,6841 0,86 88,728 356,008 40,7440 4,0124 1319 

7 0,56 0,7226 0,90 105,504 422,324 56,7495 4,0029 1357 

8 0,52 0,7084 0,90 120,484 494,128 78,0027 4,1012 1425 

9 0,52 0,6929 0,86 137,476 588,428 107,7099 4,2802 1520 

10 0,50 0,6690 0,86 151,844 692,776 147,7589 4,5624 1664 

11 0,40 0,6597 0,88 165,552 804,948 192,2039 4,8622 1672 

12 0,52 0,7018 0,86 181,468 936,868 243,5636 5,1627 1807 

13 0,54 0,7138 0,94 199,908 1102,732 309,3266 5,5162 1738 

14 0,50 0,7006 0,90 218,844 1288,568 383,7726 5,8881 2255 

15 0,50 0,6966 0,88 236,976 1472,184 456,8132 6,2124 2908 

16 0,50 0,7314 0,90 262,548 1703,328 549,7001 6,4877 3161 

17 0,48 0,7022 0,88 289,536 1949,188 647,9494 6,7321 4438 

18 0,54 0,7262 0,94 319,780 2220,520 759,2866 6,9439 5093 

19 0,54 0,7435 0,88 352,956 2505,848 873,4825 7,0996 6510 

20 0,58 0,7280 0,90 395,636 2849,844 1010,7140 7,2032 7881 

Taula C.5.1: Resultats del model N-2 



Pàg. 88  Jordi Tudela Alcacer 

 

C.6. Model N-3 

Xarxa neural evolutiva contra mètode d’elecció única 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,02 0,1510 0,36 28,136 159,444 0,0221 5,6669 699 

1 0,04 0,1594 0,30 30,892 164,856 5,0274 5,3365 704 

2 0,00 0,1625 0,30 36,3 181,744 9,2293 5,0067 706 

3 0,04 0,1696 0,36 44,68 207,78 13,4495 4,6504 701 

4 0,04 0,1821 0,34 56,152 241,512 18,4677 4,301 706 

5 0,06 0,2026 0,38 73,64 294,1 25,269 3,9938 693 

6 0,06 0,2138 0,38 88,052 337,008 31,7569 3,8274 621 

7 0,04 0,2256 0,40 104,064 388,176 40,3412 3,7302 635 

8 0,06 0,2389 0,48 118,848 435,68 49,7054 3,6659 649 

9 0,04 0,2506 0,44 132,884 481,8 59,4994 3,6257 672 

10 0,10 0,2650 0,46 148,044 534 70,6466 3,607 696 

11 0,14 0,2731 0,48 166,892 600,576 84,8795 3,5986 733 

12 0,10 0,2878 0,48 185,932 672,2 102,4037 3,6153 783 

13 0,12 0,3198 0,54 210,98 767,176 125,2344 3,6363 842 

14 0,16 0,3275 0,54 233,96 860,2 149,0919 3,6767 956 

15 0,16 0,3440 0,56 259,268 969,588 180,1803 3,7397 1087 

16 0,20 0,3610 0,56 285,036 1080,904 213,1957 3,7922 1289 

17 0,20 0,3870 0,60 308,344 1188,956 247,0901 3,8559 1425 

18 0,18 0,3870 0,58 335,624 1322,544 287,6919 3,9406 1569 

19 0,22 0,3909 0,56 368,124 1474,412 332,7737 4,0052 1787 

20 0,18 0,4060 0,64 401,676 1644,308 386,4018 4,0936 1753 

21 0,26 0,4167 0,60 441,508 1843,032 448,56 4,1744 2071 

22 0,24 0,4412 0,74 476,072 2026,488 512,8005 4,2567 2830 

Taula C.6.1: Resultats del model N-3 
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C.7. Model N-4 

Xarxa neural evolutiva contra sistema d’elecció únic 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,04 0,1594 0,30 29,344 163,292 0,1246 5,5647 704 

1 0,04 0,1624 0,32 32,768 169,96 5,503 5,1868 710 

2 0,04 0,1646 0,36 39,272 191,784 10,0805 4,8835 711 

3 0,04 0,1706 0,34 49,72 224,092 15,3288 4,5071 720 

4 0,06 0,1958 0,40 62,152 264,188 22,0639 4,2507 727 

5 0,04 0,2164 0,38 79 320,724 32,5585 4,0598 722 

6 0,08 0,2282 0,44 97,996 390,5 47,5275 3,9849 703 

7 0,08 0,2559 0,44 116,768 472,656 68,5133 4,0478 761 

8 0,12 0,2542 0,44 132,56 558,608 95,8915 4,214 969 

9 0,12 0,2726 0,48 146,46 650,532 128,6863 4,4417 1032 

10 0,12 0,2930 0,46 160,572 756,464 170,0275 4,7111 1050 

11 0,12 0,2874 0,48 178,372 889,696 220,2375 4,9879 1230 

12 0,14 0,2966 0,46 194,664 1035,62 280,5881 5,32 1439 

13 0,12 0,2818 0,46 212,34 1184,556 341,5614 5,5786 1703 

14 0,10 0,2769 0,54 236,088 1380,376 418,0533 5,8469 2059 

15 0,10 0,2778 0,46 264,236 1605,496 505,8258 6,076 2316 

16 0,14 0,3011 0,50 291,328 1814,164 588,6083 6,2272 3105 

17 0,06 0,2985 0,48 317,616 2023,308 672,5729 6,3703 3864 

18 0,16 0,3202 0,54 356,616 2332,972 795,6155 6,542 4840 

19 0,16 0,3361 0,56 403,728 2711,056 946,3303 6,7151 6144 

20 0,14 0,3356 0,50 461,928 3171,184 1127,97 6,8651 8215 

21 0,10 0,3514 0,60 519,592 3604,876 1298,038 6,9379 10637 

22 0,16 0,3598 0,58 584,704 4103,464 1499,493 7,018 13467 

23 0,16 0,3578 0,56 671,22 4745,352 1751,591 7,0697 20118 

Taula C.7.1: Resultats del model N-4 
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C.8. Model N-5 

Xarxa neural evolutiva contra sistema d’elecció únic 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,02 0,1540 0,34 30,1783 166,033 0,2677 5,5017 1680 

1 0,04 0,2879 0,54 36,8133 180,963 6,1748 4,9157 1769 

2 0,10 0,4013 0,70 45,6333 213,342 12,6647 4,6751 1752 

3 0,20 0,4621 0,70 59,0283 259,04 21,2146 4,3884 1757 

4 0,28 0,4916 0,74 73,6883 311,22 32,424 4,2235 1811 

5 0,28 0,5435 0,76 92,65 387,832 50,842 4,186 1914 

6 0,26 0,5721 0,80 111,49 474,893 75,4375 4,2595 2069 

7 0,36 0,5893 0,80 133,775 596,388 115,227 4,4581 2326 

8 0,14 0,4160 0,82 149,3 726,402 164,24 4,8654 2123 

9 0,12 0,3582 0,60 163,308 873,952 224,67 5,3515 3022 

10 0,14 0,4281 0,74 179,912 1059,91 301,932 5,8913 3678 

11 0,18 0,4197 0,78 197,955 1271,57 388,782 6,4235 5003 

12 0,18 0,4143 0,76 216,747 1526,27 493,923 7,0417 6204 

13 0,14 0,4402 0,76 241,508 1845,88 628,566 7,6431 8951 

14 0,16 0,4216 0,72 265,427 2155,74 761,679 8,1218 10865 

15 0,18 0,4687 0,80 295,898 2525,76 921,783 8,5359 13593 

16 0,16 0,4033 0,78 332,048 2951,52 1108,71 8,8888 18198 

17 0,22 0,4676 0,80 378,503 3392,17 1295,75 8,9621 22895 

Taula C.8.1: Resultats del model N-5 
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C.9. Model N-6 

Xarxa neural evolutiva contra sistema d’elecció 

aleatòria amb memòria d’acció rival d’un torn 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,3 0,4986 0,70 47,060 384,272 0,0498 8,1656 1552 

1 0,32 0,5122 0,70 55,332 401,828 12,3811 7,2621 2850 

2 0,22 0,5186 0,72 66,556 439,200 22,6125 6,599 1334 

3 0,38 0,5475 0,72 80,960 483,700 32,3292 5,9746 1376 

4 0,32 0,5581 0,80 101,508 545,156 42,5861 5,3706 1399 

5 0,32 0,5652 0,76 129,564 630,088 55,8937 4,8631 1425 

6 0,34 0,5874 0,78 163,540 733,356 72,4682 4,4843 1497 

7 0,42 0,5853 0,80 196,380 834,628 89,2660 4,2501 1617 

8 0,38 0,5835 0,78 229,904 939,972 108,5588 4,0885 2141 

9 0,32 0,5901 0,76 268,084 1066,340 134,3151 3,9776 1707 

10 0,40 0,5808 0,78 307,580 1202,672 164,3903 3,9101 1717 

11 0,38 0,5721 0,76 344,804 1337,892 197,4583 3,8802 1978 

12 0,44 0,5956 0,80 390,324 1511,516 239,1862 3,8725 2479 

13 0,42 0,6111 0,80 436,088 1697,540 288,7727 3,8927 2824 

14 0,34 0,6170 0,82 490,216 1914,560 345,5674 3,9055 3437 

15 0,40 0,6182 0,78 549,196 2158,792 413,5258 3,9308 4112 

16 0,38 0,6178 0,82 609,676 2413,960 485,9625 3,9594 4358 

17 0,44 0,6107 0,78 675,300 2705,412 572,7047 4,0062 5803 

18 0,40 0,6178 0,80 744,512 3012,176 667,6955 4,0458 6936 

19 0,42 0,6130 0,78 817,916 3336,352 765,1521 4,0791 7683 

Taula C.9.1: Resultats del model N-6 
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C.10. Model N-7 

Xarxa neural evolutiva contra sistema d’elecció únic 

amb memòria d’acció rival d’un torn 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0,02 0,1522 0,32 46,664 383,108 0,063 8,2099 698 

1 0,02 0,1534 0,30 55,608 402,796 12,338 7,2435 711 

2 0,04 0,1546 0,40 70,032 448,716 23,106 6,4073 723 

3 0,04 0,1566 0,34 93,616 520,528 34,835 5,5602 746 

4 0,02 0,1650 0,40 130,096 632,108 49,694 4,8588 792 

5 0,04 0,1902 0,36 171,456 756,500 66,963 4,4122 864 

6 0,00 0,1894 0,44 216,176 894,352 87,426 4,1371 988 

7 0,08 0,1872 0,32 261,128 1033,380 110,382 3,9574 1167 

8 0,06 0,1866 0,34 309,764 1189,232 139,174 3,8392 1418 

9 0,04 0,1842 0,38 354,776 1340,104 169,586 3,7773 1696 

10 0,04 0,1890 0,34 388,304 1465,780 202,069 3,7748 1960 

11 0,06 0,1891 0,38 428,620 1618,996 240,762 3,7772 2338 

12 0,08 0,1970 0,38 477,272 1811,092 291,016 3,7947 2834 

13 0,06 0,1987 0,36 536,880 2044,872 350,605 3,8088 3544 

14 0,04 0,1990 0,36 605,352 2336,208 428,721 3,8593 4427 

15 0,04 0,1995 0,36 680,116 2657,248 517,385 3,9071 5620 

16 0,06 0,2002 0,34 784,612 3102,376 635,799 3,954 7552 

17 0,06 0,2020 0,34 901,124 3599,700 772,189 3,9947 10430 

Taula C.10.1: Resultats del model N-7 
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C.11. Model N-8 

Xarxa neural evolutiva contra sistema d’elecció 

estructurat 

Gen. Mínim Mitjana Màxim A.N.C. A.C.C. A.W.M. CpN Tstep [s] 

0 0 0 0 28,436 160,38 0,0403 5,64 848 

1 0 0 0 31,908 164,73 5,04 5,1626 846 

2 0 0 0 37,264 182,53 9,2305 4,8982 844 

3 0 0 0 49,172 219,78 14,502 4,4695 841 

4 0 0 0 57,18 244,79 19,004 4,281 839 

5 0 0 0 68,572 279,52 24,048 4,0764 817 

6 0 0 0 85,916 332,8 31,715 3,8736 825 

7 0 0 0 97,18 367,81 38,253 3,7848 836 

8 0 0 0 104,96 393,91 44,675 3,7528 850 

9 0 0 0 116,57 433,8 54,246 3,7214 873 

10 0 0 0 125,32 465,55 62,064 3,715 892 

11 0 0 0 132,99 495,62 70,981 3,7268 917 

12 0 0 0 142,18 531,6 82,291 3,7388 946 

13 0 0 0 152,51 570,05 92,363 3,7378 976 

14 0 0 0 164,06 617,25 105,22 3,7624 1025 

15 0 0 0 175,19 666,75 121,73 3,8058 1064 

16 0 0,0001 0,02 191,58 733,39 138,77 3,8281 1130 

17 0 0 0 207,88 805,07 158,74 3,8728 1204 

18 0 0,0001 0,02 224,87 883,44 180,75 3,9286 1303 

Taula C.11.1: Resultats del model N-8 

 


