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Resum
La finalitat d’aquest projecte és aconseguir que un programa pugui jugar al joc
d’estratègia anomenat micro-RTS, recolzant-se amb una xarxa neuronal que tingui la
capacitat d’entrenar-se a partir de jugades realitzades, ja sigui per humans o robots.

L’entrenament defineix una funció d’avaluació, per posar nota a les posicions i escollir la
millor jugada

Aquesta funció d’avaluació està relacionada amb probabilitat de victoria, que ens indica si
el jugador guanyaria o perdria.

S’han definit i realitzat un conjunt de torneigs del micro-RTS, per poder tenir les dades
d’entrada del projecte.

S’ha escrit un conjunt de programes que implementen diferents versions d’aquesta funció
d’avaluació, basades tant en la regressió logística com en xarxes neuronals simples i
convolucionals. A partir de les dades extretes dels torneigs s’entrenen els diferents
models mitjançant els programes desenvolupats.

Posteriorment i una vegada entrenats tots els models, s’escullen meticulosament els
millors i de més bon rendiment. Finalment, apliquem aquests models a uns programes
d’avaluació, utilitzant els models ja entrenats per valorar fins a quin punt s’ha aconseguit
un model que sigui capaç de tenir bon rendiment en diferents tipus d’enfrontaments.
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Abstract
The purpose of this project is to get a program to play the strategy game called
micro-RTS, supported by a neural network that has the ability to train from plays made,
either by humans or robots.

Training defines an evaluation function, to note the positions and choose the best play

This evaluation function is related to the probability of victory, which indicates whether the
player would win or lose.

A set of microRTS tournaments have been defined and conducted in order to have the
project input data.

A set of programs has been written that implement different versions of this assessment
function, based on both logistic regression and simple, convolutional neural networks.
From the data extracted from the tournaments, the different models are trained using the
programs developed.

Afterwards and once all the models have been trained, the best and best performance
ones are meticulously chosen. Finally, we apply these models to evaluation programs,
using the models already trained to assess the extent to which a model has been
achieved that is capable of performing well in different types of confrontations.
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1. Introducció

1.1 Justificació
Els jocs són molt interessants des del punt de vista del machine learning perquè són
situacions relativament controlades a les quals podem provar diferents algoritmes de
planificació i aprenentatge de manera ràpida. Sovint, les conclusions extretes dels jocs es
poden aplicar en camps més pràctics i rellevants.

Alguns exemples de jocs que aporten idees en el sentit anterior van des dels clàssics com
els escacs, les dames, el backgammon i Go, fins als videojocs com Dota 2 i StarCraft II.,
la investigació en intel·ligència artificial, ens ha permès crear programes informàtics que
poden jugar a un nivell humà o inclús al nivell del campió del món, en el cas d’alguns
jocs.

En la resolució de problemes de machine learning sovint és necessari resoldre dues
etapes diferents. Una és la planificació que ha de fer el programa de les seves accions i
l’altra és l’aprenentatge per millorar els resultats obtinguts d’aquesta planificació. Els jocs
són un camp d’assaig idoni per treballar aquestes idees.

De fet, s’han creat jocs que no estan pensats com a divertiment sinó que ja s’han
dissenyat des del començament per a que siguin jugats per màquines i serveixin de camp
de prova per a les intel·ligències artificials, u-RTS és un d’aquests jocs que s’enquadra en
els anomenats jocs d’estratègia en temps real (RTS).

u-RTS ve amb un gran nombre d’algorismes de planificació que es fonamenten en
algunes funcions d’avaluació. La disponibilitat del codi font permet que es puguin
incorporar nous algorismes i funcions d’avaluació al programa. De fet, el programa
disposa d’opcions per entrenar els diversos jugadors electrònics dels quals disposa (bots)
entre ells en torneigs que permeten comparar els avantatges relatius de cada algorisme.

Dintre de la distribució pública no hi ha algorismes que estiguin basats en xarxes
neuronals. Per això ens ha semblat interessant desenvolupar alguns d’aquests
algorismes i comparar la seva eficiència amb la dels que incorpora el programa per
defecte.
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1.2 Antecedents

Les xarxes neuronals tenen un paper força important en camps d’estudi com la medicina,
la filologia, l’enginyeria i més. Si ens centrem en antecedents de xarxes en el món dels
videojocs, s'ha implementat molts programes basats en aquestes, capaços de produir
resultats comparables i en casos superiors al rendiment humà dels experts en el joc.

Concretament, en l’article A ‘Neural’ Network that learns to play Backgammon , expliquen1

com la seva xarxa neuronal ha après sobre els principis generals del joc de Backgammon
i no només ha memoritzat les posicions individuals de les dades d’entrenament.

Conclouen i afirmen que la ‘Gammontool’, la seva millor xarxa, té un nivell
intermig-avançat, i que obté resultats victoriosos un 60% de les partides. Tot i aquest
resultat no ser molt bo, asseguren que aquesta eina és suficientment bona per fer passar
una mala estona a qualsevol expert.

Recentment s’ha implementat xarxes neuronals en jocs més moderns, especialment jocs
d’estratègia en temps real. Aquests tipus de jocs són un gènere caracteritzat pels jocs de
guerra, que es recreen en un “temps real”, i no pas en en una estratègia per torns. Un
exemple és el StarCraft II ,videojoc produït per Blizzard Entertainment el 1998.

Jugar a jocs d’aquesta mena requereix una bona estratègia. Aquesta pot incloure molts
elements i habilitats que depenen del joc en sí, però la majoria comparteixen el fet que la
següent jugada depèn dels resultats d’extracció de la anterior.

Les condicions de cada jugador normalment són que cada un controla un exèrcit de
diverses unitats i intenta vencer a l'exèrcit de l’oponent, tot reduint les seves pèrdues.
Com que les batalles tenen un gran impacte en el resultat d’aquestes partides, predir el
seu resultat amb precisió és important, sobretot per a algorismes de cerca anticipada.
Aquests estan dissenyats per a trobar un cert element en una estructura de dades amb
certes propietats, per exemple, trobar la millor jugada en una partida d’escacs.

També, aquests algorismes de cerca anticipada necessiten d’una funció d’avaluació que
indiqui el valor d’una posició per a cada contrincant. Servint-se d’aquesta funció poden
optimitzar la seva cerca i escollir la jugada que sigui més convenient pel jugador que
representen.

En conseqüència s’ha centrat la recerca en produir bones funcions d’avaluació (5).

1 G.Tesauro i T.J.Sejnowski, A ‘Neural’ Network that learns to play Backgammon, Universitat de
Illinois.
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1.3 Objecte

La finalitat d’aquest projecte és aconseguir que un programa pugui jugar al joc
d’estratègia en temps real micro-RTS basant-se en una xarxa neuronal i que, per tant,
tingui la capacitat d’entrenar-se amb partides d’aquest joc, que hagin estat jugades per
altres adversaris, ja siguin humans o robots. Per a això, caldrà programar una funció
d’avaluació que pugui ser entrenada o, al menys, optimitzada a partir de l’estudi de
partides ja realitzades.

Els objectius que ens hem proposat assolir són:

Re-implementació i optimització de les funcions d’avaluació de les quals disposa
el joc, per disposar d’una referència.

Creació i entrenament de xarxes neuronals simples que processin una quantitat
d’informació equiparable a la de les funcions d’avaluació actuals

Creació i entrenament d’una o varies xarxes neuronals convolucionals que puguin
processar una quantitat de dades molt superior a la dels algorismes bàsics.

Comprovació que aquesta aproximació aconsegueix resultats més precisos.
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1.4 Abast
Posta a punt de l’entorn de desenvolupament:

● Instal·lació del joc micro-RTS i dels paquets de java dels quals depèn.

● Creació d’un entorn virtual de python amb keras, tensorflow i scikit-learn.
Programació de funcions d’avaluació elementals

● Disseny d’un flux de treball que permeti desenvolupar i provar funcions
d’avaluació a partir de biblioteques de partides.

Introducció d’una xarxa neuronal que superi l’efectivitat dels algorismes anteriors

● Programació d’una xarxa neuronal que pugui actuar com funció d’avaluació
o que pugui participar en els algoritmes de planificació de qualsevol altra
manera

● Creació d’una biblioteca de partides que puguin ser utilitzades per a
l’entrenament de la xarxa.

Experimentació amb diversos aspectes de la xarxa neuronal, com l’estructura i el
tipus d’aprenentatge

● Prova de diverses alternatives i comparació dels resultats.

1.5 Requeriments/Descripció preliminar
Per tal de poder aconseguir l’objectiu proposat caldrà complir les següents
especificacions.

● Instal·lar i fer funcionar el joc micro-RTS, tant en mode “standalone” com en mode
client.

● Disposar d’un entorn de desenvolupament que permeti la programació tant en java
com en python i que disposi d’un editor de codi adient i de les llibreries
necessàries com Keras

● Dissenyar xarxes neuronals amb capacitat per avaluar la posició en un joc i/o
suggerir jugades i que sigui compatible amb els algoritmes anteriors.

● Crear una biblioteca de partides que pugui servir per a l’aprenentatge de la xarxa
virtual.

● Comprovació de la precisió dels diferents models que permetin concloure quina és
l’aproximació més eficaç.
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2. Desenvolupament

2.1 Fonamentació del projecte

2.1.1 Regressió Logística

La regressió logística es una tècnica de classificació fonamental, que s’utilitza per
modelar la probabilitat que existeixi un determinat esdeveniment. És un mètode que el
podem trobar en situacions per a la detectació de spam, la detecció de diabetis o inclús
preveure si un client triara la competencia d’un producte o no.

La regressió logística és un model estadístic que en la seva forma bàsica utilitza una
funció logística per modelar una variable dependent binària, encara que existeixen moltes
extensions més complexes.

Aquesta tècnica entra dins de la classificació estadística binària, i al ser un classificador
binari, està destinat a resoldre problemes on la solució només pot prendre dos valors, si o
no, cert o fals, o passa el control de qualitat o no.

La forma en què es defineix matemàticament la regressió logística és amb la funció
logit(l).

Figura 1. Funció logit

On p és la probabilitat del event, 𝞫n són els paràmetres i xn, les variables independents.

Aquest model només s’aplica a events que la sortida és una opció o una altre, ’0’ o ‘1’, no
hi ha un estat intermig.

L’objectiu de la utilització d’aquesta eina és, trobar els millors paràmetres 𝞫0 i 𝞫i, que
posteriorment ens serviran d’ajuda per a la funció d’avaluació.

Perquè s’entengui utilitzarem una simplificació de la funció logit, on només tenim una
variable x, i dos paràmetres 𝞫.

Figura 2. Funció logit de dos paràmetres 𝞫
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Si d’aquí fem una mica d’algebra, obtenim que la probabilitat és el següent:

Figura 3. Funció de probabilitat

On l, és la funció logit que hem vist a la figura 2, i p, la probabilitat.

Si donem valors als paràmetres 𝞫0 i 𝞫1 , obtenim el següent gràfic, sent l’eix y la
probabilitat(p), i l’eix x, la variable x.

Figura 4. Funció logit representada

Com podem veure, els casos de color verd, on p=1, són els casos on sí que es donaria
l'esdeveniment, i contràriament, els de color vermell, on p=0, són els que no es donaria el
cas.

Llavors tenim que, els cercles blaus del eix x són uns determinats casos i la seva
lectura(probabilitat) en la funció logit.

Cal veure aquí que la tendència és que els casos on no es donaria l’esdeveniment
s’acumulen a part esquerra i inferior del eix x, és a dir, tenen poca probabilitat, i els casos
positius, s’acumulen a la part dreta i superior, amb molta probabilitat. Així doncs, amb les
probabilitats d’aquests casos, i substituint en la (figura 3) podem trobar els paràmetres 𝞫0 i
𝞫1,

7
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Enllaçant amb el nostre cas, la funció logit (figura 1) descrita en aquest apartat, seria
equivalent a la funció d'avaluació que es fa servir en aquest projecte, ja que no deixa de
ser una suma ponderada. Per tant, la probabilitat de que es dongui l’esdeveniment, també
será útil en el treball.

Una via interessant de visualitzar resultats de prediccions, concretament la precisió o l’èxit
d’aquestes, és la matriu de confusió, on hi podem trobar 4,9,16… caselles a considerar,
tot depèn de les categories que el nostre cas tingui, ja que el nombre de caselles sera el
quadrat del nombre de categories.

Tot i així, les quatre bàsiques son aquestes:

- Els veritables negatius, a la posició superior esquerra
- Els falsos negatius, a la posició inferior esquerra
- Els falsos positius, a la posició superior dreta
- Els veritables positius, a la posició inferior dreta

La situació ideal en la matriu de confusió, és que sigui simètrica diagonalment parlant, és
a dir, que els veritables negatius i els veritables positius siguin prou similars, llavors es pot
parlar d’un bon model de predicció.

Figura 5. Exemple de matriu de confusió

8



2.1.2 Xarxes Neuronals

Les xarxes neuronals són una eina computacional que intenta simular l’arquitectura, les
operacions internes del cervell humà, la seva capacitat d’aprenentatge, i el ràpid
processament de gran quantitat d’informació.

Figura 6. Capes d’una xarxa neuronal

Per entendre el funcionament ens fixarem en la figura anterior, on podem veure que la
xarxa està dividida en capes, i cada una té neurones connectades amb les neurones de
la següent capa.

El sentit de la informació és d'esquerra a dreta, així doncs, la primera és la capa
d’entrada, i les neurones del interior d’aquesta capa reben les entrades. Aquestes
neurones processen la informació i calculen una suma ponderada:

Figura 7. Suma ponderada de les entrades d’una xarxa neuronal

On xn , és l’informació d’entrada, wn , són els pesos, i bias és un biaix(valor constant) que
s’utilitza per a compensar el resultat.

Finalment es genera una funció d’activació d’aquesta suma ponderada, que s’utilitza per
a normalitzar les entrades, arrel d’aquesta funció es preparen les sortides.
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Hi ha diverses funcions d’activació, un exemple, és la funció de pas binari, que respon a
la gràfica i funció següents:

Figura 8. Funció de pas binari

Figura 9. Valors de la funció de pas binari

Com veiem a les figures 7 i 8, la funció de pas binari pren valors en el rang [0,1]. Per tant,
si és el resultat és un 0 o 1, la neurona en qüestió s’activa o no, respectivament. El fet
que una neurona s’activi o no, vol dir que transmet la seva sortida a la següent capa o no.

D’aquesta manera les neurones interpreten la informació que els hi arriba de la capa
anterior i inenten generar una sortida.
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2.1.3 Xarxes Neuronals Convolucionals

Les xarxes neuronals convolucionals, més conegudes com CNNs, marquen un nivell més
en el deep learning.

Aquest tipus de xarxes neuronals són molt útils per a operacions amb imatges, ja que,
intenten aprofitar l’estructura espacial d’aquestes, per això, les aplicacions més comuns
són reconeixement d’imatge i video, anàlisi d’imatges, segmentació d’imatges mèdiques, i
també processament de llenguatge natural.

Figura 10. Arquitectura d’una xarxa neuronal convolucional

Com podem veure a la figura anterior, aquesta arquitectura està dividida entre dues parts:
l’extractor de característiques i el classificador.

En la capa de l’extracció de característiques trobem tant processos de convolució com
processos de submostreig.

En el cas de processament d’imatges, una convolució ens la podem imaginar com una
finestra de HxM pixels, sent H l’alçada i M l’amplada, que va recorrent tota una imatge
d’esquerra a dreta, pixel per pixel, realitzant operacions per a resaltar les característiques
importants de la imatge en qüestió.

Figura 11. Procés de convolució
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Com podem veure a la figura anterior, tenim una imatge inicial, on s’hi aplica una
convolució. Aquest procés es pot veure visualment, veiem que la finestra de 3x3 pixels,
es col·loca sobre el primer conjunt de 9 pixels (part superior esquerra), i a la imatge
resultant hi escriu el nou pixel. El resultat d’aquest nou pixel, en aquest cas -8, és la suma
de les multiplicacions de cada casella de la finestra amb cada casella de la imatge inicial
on està situada la finestra.

Per a que s’entengui:

− 8 =  (4 * 0) + (0 * 0) + (0 * 0) + (0 * 0) + (0 * 1) + (0 * 1) + (0 * 0) + (0 * 1) 

+  (− 4 * 2)

Figura 12. Exemple d’un resultat de la convolució

El submostreig en codificació d’imatges s’utilitza per a reduir la resolució espacial de la
imatge, aprofitant les limitacions del sistema visual humà. En el cas de les xarxes
neuronals convolucionals, s’aplica el que es coneix com a pooling. La funció principal
d’aquest procés es reduir les dimensions de la capa anterior, i així provocar un benefici al
sobre ajustament de la xarxa.

Figura 13. Aplicació del pooling

En la figura 8, veiem un exemple concret del pooling, aquesta tècnica normalment esta
situada entre mig de successives convolucions. Així doncs, com veiem utilitza un finestra
de 2x2, i converteix el mapa d’activació de 4x4 a un de 2x2, tot filtrant el màxim de cada
casella per la que pasa.
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Per acabar trobem la capa de classificació, en aquesta capa les neurones estan totalment
connectades amb la capa anterior, i es la responsable de ordenar i classificar la
informació rebuda de les anteriors capes, i preparar un sortida.

L’entrada de la arquitectura, en la figura 6, es un imatge amb un 3, la xarxa doncs, hauria
de intentar deduir la resposta amb els processos interns, i la sortida també hauria de ser
un 3.

2.1.4 Probabilitat de victòria / Funció d’avaluació

Una funció d’avaluació normalment s’utilitza per estimar el valor o la bondat de l’estat
d’una partida o d’una posició en concret en un partida de qualsevol joc.

La majoria de vegades aquest valor es o un número real o enter, que pot representar la
probabilitat de victoria d’un jugador en una partida.

Un exemple d’una funció d’avaluació per al joc dels escacs podria ser la següent:

𝐹 = ω
1

∗ 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + ω
2

* 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 + ω
3

* 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑖 ...   

Figura 14. Exemple de funció d’avaluació (escacs)

Sent wn , el pes o el tant per u que es vulgui, que representa la importancia del paràmetre
al que multiplica, i aquests paràmetres que multipliquen als pesos, factors a considerar
del joc, en aquest cas, dels escacs.

Podem pensar en la manera d’obtenir la nota d’un estudiant, on el 40% de la nota li ve
donada de un examen escrit, un 30% de la nota del laboratori, i l’altre 30% de treballs.

Així doncs, en el cas dels escacs, el resultat d’aquesta funció, avaluada en un instant en
concret de la partida, pot representar la probabilitat de victòria del jugador d’aquell instant
avaluat.

Aquesta probabilitat de victòria és la que s’ha explicat a l’apartat 2.1.1 conjuntament amb
la funció logit(l), es pot fer una equivalència entre la funció d’avaluació i la logit(l).

Llavors tenim que:

𝑃 =  1

1+ 𝑒
−𝐹

𝑖

Figura 15. Probabilitat amb la funció d’avaluació
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2.2 Metodologia i desenvolupament de la solució

El aspecte d’una partida és interessant veure’l per entendre els programes i
procediments que es segueixen posteriorment, és una cosa així:

Figura 16. Exemple d’una partida del μRTS

En la figura anterior es poden veure les diferents unitats d’una partida típica, on cada
jugador es troba en una cantonada, i té a l’abast uns recursos i una base. Per a
generar un treballador, cal portar un recurs a la base. S'entén doncs que el cost de
cada treballador es 1 recurs.

Per a més informació sobre el micro-RTS i les seves instruccions, consultar:
https://github.com/santiontanon/microrts#instructions
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Aprofitant l’eina que ens permet guardar els rastres de les partides, s’ha seleccionat
minuciosament un conjunt de bots ja implementats en el mateix joc. Basant aquesta
selecció en aquests paràmetres:

- 1. Rivals molt senzills

- 2. Rivals no tant senzills

- 3. Els mateixos rivals no tant senzills, però sense auto-joc (no juguen contra si
mateixos)

- 4. Els més bons

- 5. Els que més rendiment pero tenen algorismes feixucs i triguen bastant.

Així doncs, s’ha seleccionat els bots, i s’ha creat cinc torneigs amb diferents
característiques, tots amb el mapa de 16x16, i són els següents:

- Torneig 1 : 3 rivals igual de tontos

- 3 x RandomBiasedAi

- 25 iteracions

- Torneig 2 : 8 bots simples

- WorkerRush, LightRush, HeavyRush, RangedRush,

WorkerDefense, LightDefense, HeavyDefense, RangedDefense

- 5 iteracions

- Torneig 3 : 8 bots simples sense auto-joc

- WorkerRush, LightRush, HeavyRush, RangedRush,

WorkerDefense, LightDefense, HeavyDefense, RangedDefense

- 5 iteracions

- Torneig 4 : els 5 millors de cada casa

- RandomAi, WorkerRush, WorkerDefense, MonteCarlo, NaiveMCTS

- 20 iteracions

- Torneig 5 : 4 que es prenen el seu temps

- NaiveMCTS, UCT, IDRTMiniMax, Portfolio Ai

- 25 iteracions
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Amb els bots ja definits i les partides realitzades, el propi joc genera una estructura
de carpetes que segueix la següent estructura:

Figura 17. Esquema de carpetes generades pel μRTS

Les partides del micro-RTS, estan dividides en estats, sent cada estat un instant de
temps de la partida i una configuració diferent de les unitats en el mapa. Aquest arxiu
“game.xml” doncs, conté una “UnitTypeTable”, amb la informació basica de cada
unitat com: ID, name, cost, hp, attackDamage… , i una llista d’estats des del 0 fins a
l'últim(~50), on cada estat conté el temps, els recursos de cada jugador, i una llista de
les unitats de cada jugador amb el seu estat (nivell de vida, posició en el mapa…) en
aquell instant.

Amb les dades dels torneigs llestes, s’ha creat una tripleta de programes que facin la
feina d’extreure les dades dels torneigs, de classificar-les i entrenar les xarxes
neuronals, i d'avaluar els models creats.

S'han repartit els punts que es volen tocar entre els diferents models de programes
generats.
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El conjunt de programes es el següent:

Figura 18. Esquema de programes desenvolupats

Tal i com es veu al esquema de la figura anterior, s’ha dissenyat una estructura de
programes que extreu, classifica i avalua els diversos torneigs, i models.

Les caselles amb la vora continua son scripts de Python, i les caselles amb la vora
discontinua son arxius generats per aquests scripts. D’aquesta manera el
extractor_A, genera el dataset-A, i el classificador_001 el llegeix. Aquest
classificador_001 genera el model-001 i l’avaluador_001 el llegeix i l’avalua.

Els avaluadors generen una serie de gràfiques que ens serviran d’ajuda per a valorar
quin són els millors models o els que tenen més bon rendiment.

Les inscripcions entre parèntesi dels avaluadors, són una referència, de la
implementació que s’ha seguit en aquella fila, per exemple, en la fila del 001, s’ha
utilitzat una funció d’avaluació elemental i regressió logística (RL) per optimitzar els
coeficient d’aquesta funció.

Les funcions d’avaluació que s’han utilitzat han sigut les següents:

𝐹
1

=  𝑐0 +  𝑐1 * 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠 +  𝑐2 * 𝑑𝑖𝑓𝑓𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠 +  𝑐3 * 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 

Figura 19. Funció d’avaluació elemental

17



Disseny, programació i entrenament d’una xarxa
neuronal per jugar jocs d’estratègia en temps real

Aquesta F1, és la funció elemental, que s’ha utilitzat per a la primera tripleta 001, on
diffWorkers, és el total de workers del jugador 0 menys el total de jugadors del 1.
diffBases, la diferencia de bases del jugador 0 amb el 1, i diffRecursos, la
diferencia de recursos del 0 envers al 1.

Els coeficients c0, c1, c2 i c3 són els pesos i són constants, que s’obtenen dels
arxius generats per el clasificador, en aquest cas el model 001.

𝐹
2

=  𝑐0 +  𝑐1 * 𝑅𝑝 +  𝑐2 *
𝑢

𝑊𝑝

∑  𝑅𝑢 +  𝑐3 *
𝑢

𝑝

∑ 𝐶𝑢 * 𝐻𝑃𝑢
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢

Figura 20. Funció d’avaluació simple

En la figura 14, Rp és la quantitat de recursos que cada jugador té, Wp és el conjunt
de workers d’un jugador, Ru és la quantitat de recursos que cada worker esta
transportant, Cu és el cost de la unitat u, i MaxHPu és la vida màxima que pot tenir
cada unitat u. En aquesta funció d’avaluació els paràmetres inicials de c0, c1, c2 i c3
poden ser 0, 0.20, 0.10, 0.40, respectivament. Tot i així nosaltres els agafem del arxiu
classificador, que els optimitza.

𝐹
3

=  𝑐0 +  𝑐1 * 𝑅𝑝 +  𝑐2 *
𝑢

𝑊𝑝

∑  𝑅𝑢 +  𝑐3 * 𝐻𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒  + 𝑐4 * 𝐻𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠

𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠  

+  𝑁
𝑝
(𝑜−1)

𝑢

𝑝

∑ α
𝑢
 𝐻𝑃𝑢

𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢  

Figura 21. Funció d’avaluació Lanchester

En la anterior figura, 𝜶u és un valor únic de força, seria el “c5”, Np és el total de unitats
del jugador p i o és l’ordre de desgast de Lanchester, que s’ha agafat una valor de o
= 1.7, la resta de paràmetres cn i 𝜶u, són constants optimitzades per la regressió
logística.

Els programes llavors estan dividits entre els extractors, els classificadors i els
avaluadors.
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2.2.1 Extractors

Per agilitzar el funcionament i les execucions dels extractors del projecte, s’ha creat
un programa “extractor_common”, que conté totes les funcions necessàries per a
cada classificador, i conseqüentment per a cada avaluador.

L’extractor common conté les següents funcions:

- write_dataset(filename, dataset, text_file = True)
- read_dataset(filename,extract_X_data,extract_Y_data,

inclou_empats = True, fes_desempats = True)
- extract_Y_data_scalar(result)
- extract_Y_data_multiclass(result)
- extract_X_data_elemental(pos, time, Info_unit)
- extract_X_data_simple(pos, time, Info_unit)
- extract_X_data_lanchester(pos, time, Info_unit)
- extract_X_data_convolucional(pos, time, Info_unit)

La funció write_dataset, s’encarrega d’escriure fitxers amb les següents
característiques. Dels tres paràmetres, filename és el nom que tindrà l’arxiu que
s’escrigui, dataset és el contingut a escriure, i text_file és la variable booleana que
indica si s'escriu un fitxer de text o un fitxer binari.

read_dataset té l’objectiu de fer la funció contraria al write dataset, llegir un arxiu i el
dataset.

El paràmetre filename, és el nom del fitxer a carregar, extract_X_data és la funció
amb la que s'extreuen les dades dels torneigs, extract_Y_data és la funció amb la
que es retorna el resultat, inclou_empats és la variable booleana que determina si els
empats es tenen en compte per als resultats, fes_desempats és la variable booleana
que determina, si ja s’inclouen els empats, si s’han de desempatar o no.

Primer de tot és carrega l’arxiu filename.

S’obté el número de iteracions, el mapa, i els dos bots participants, i els resultats de
les iteracions(partides).

Com que les partides es troben dins de carpetes comprimides, es dedueixen els
noms dels arxius a descomprimir, i és descomprimeixen totes, creant tantes carpetes
noves com comprimides hi havien abans.

Un cop tenim les carpetes disponibles, amb un bucle, es visita cada una, per llegir el
fitxer, de tipus xml, amb les partides.

Llavors per cada carpeta es llegeix i es carrega el fitxer “game.xml”, ja descrit
prèviament. Es converteixen les dades a un diccionari de python per a que aquest les
entengui.

Es generen els diccionaris pos i Info_Unit, que contenen l’estat i de la partida, i la
informació bàsica de cada unitat (nom, cost, vida màxima).

Un cop es tenen aquests diccionaris apliquem la funcions passades per paràmetre,
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extract_X_data i extract_Y_data, d’aquesta manera obtenim les dades del joc, les
emmagatzema en dos variables X_data i Y_data.

A més a més si s’han de fer desempats és decideixen de la següent manera:

Es calculen els “diners”, de cada jugador, amb el cost (recursos) de les unitats en el
terreny. Per cada unitat del jugador 0, es suma el cost d’aquesta als diners, i per
cada unitat del jugador 1, es resta el cost d’aquesta als diners.

Llavors si al final la variable diners és positiva, és que guanya el 0 i per tant ja tenim
el desempat, si és negativa, guanya el jugador 1.

Per acabar es generen dos diccionaris DATASET i PRE_EVAL, on s’hi incoluen les
dades extretes, X_data i Y_data, i el conjunt de informació rellevant restant(iteració,
mapa,els dos bots, temps, resultat i desempat ).

La funció extract_Y_data_scalar, retorna una matriu del resultat passat per
paràmetre(result).

La funció extract_Y_data_multiclass, retorna una de les matrius següents:

[0.0, 0.0, 1] ,  [0.0, 1.0, 0.0] o [1.0, 0.0, 0.0]

Si el jugador 0 perd, retorna la primera, si empata, la segona, i si perd la tercera.

La funció extract_X_data_elemental, té l’objectiu de extreure les dades adients per a
la funció d’avaluació elemental.

Els paràmetres pos, time i Info_Unit són els mencionats prèviament, sent pos l’estat i
de la partida, time el temps de l’estat, i Info_Unit un diccionari amb la informació
bàsica de cada unitat (nom, cost, vida màxima).

Així per cada pos, aquesta funció calcula la diferencia de Workers, bases i recursos.

Al acabar retorna una matriu o llista amb el format:

[Workers_0-Workers_1, Bases_0-Bases_1, Resources_0-Resources_1].

La funció extract_X_data_simple té l’objectiu de extreure les dades adients per a la
funció d’avaluació simple.

Els paràmetres pos, time i Info_Unit són els mencionats prèviament, sent pos l’estat i
de la partida, time el temps de l’estat, i Info_Unit un diccionari amb la informació
bàsica de cada unitat (nom, cost, vida màxima).

Així per cada pos, aquesta funció calcula la difèrencia de Rp, Ru i , del
𝑢

𝑝

∑ 𝐶𝑢 * 𝐻𝑃𝑢
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢

jugador 0 amb el del 1.

Al acabar retorna una matriu o llista amb el format:

[Rp, Ru, diffFactor].

Sent diffFactor la diferencia entre el jugador 0 i el 1 de , com Rp i Ru.
𝑢

𝑝

∑ 𝐶𝑢 * 𝐻𝑃𝑢
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢

20



La funció extract_X_data_lanchester, té l’objectiu de extreure les dades adients per a
la funció d’avaluació lanchester.

Els paràmetres pos, time i Info_Unit són els mencionats prèviament, sent pos l’estat i
de la partida, time el temps de l’estat, i Info_Unit un diccionari amb la informació
bàsica de cada unitat (nom, cost, vida màxima).

Així per cada pos, aquesta funció calcula la diferència entre els dos jugadors, de

𝑅𝑝,  𝑅𝑢,  𝐻𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 ,  𝐻𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠

𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 ,  𝑁
𝑝
(𝑜−1)

𝑢

𝑝

∑ α
𝑢
 𝐻𝑃𝑢

𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢  .

[Rp, Ru, diffBase, diffBarracks, diffFactor_workers, diffFactor_light, diffFactor_heavy,
diffFactor_ranged].

La funció extract_X_data_convolutional, té l’objectiu de extreure les dades adients
per a l’entrada de la xarxa neuronal convolucional.

Els paràmetres pos, time i Info_Unit són els mencionats prèviament, sent pos l’estat i
de la partida, time el temps de l’estat, i Info_Unit un diccionari amb la informació
bàsica de cada unitat (nom, cost, vida màxima).

Es crea una matriu de dimensions (16, 16, 20), inicialment totes les caselles amb un
0.

Així doncs per cada pos i per cada unitat en el terreny, aquesta funció omple una
casella x amb un 1, aquesta x depenent del tipus d’unitat i la quantitat de recursos.

Al final es retorna aquesta matriu plena de 1s i 0s. S’ha dissenyat aquesta matriu ja
que serà l’entrada de la xarxa neuronal convolucional.

D’aquesta manera les úniques accions que han de fer els extractors individuals, es
importar el script extractor_common, cridar la funció que convingui i generar el
dataset.

Així doncs, el extractor_A crida a la funció “extract_X_data_elemental” i a
“extract_Y_data_scalar”. La primera extreu la informació d'interès de cada estat dels
torneigs, i la ordena en una matriu per a després col·locar-la en el arxiu generat. La
matriu conté els paràmetres que calen per a la funció d’avaluació elemental(

). La segona retorna el resultat de cada𝑑𝑖𝑓𝑓𝑊𝑜𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠,  𝑑𝑖𝑓𝑓𝐵𝑎𝑠𝑒𝑠,  𝑑𝑖𝑓𝑓𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠
partida en un format adequat per a la regressió lineal.

El extractor_B, crida a “extract_X_data_simple” i a “extract_Y_data_scalar”. La
informació extreta per aquesta primera funció és altre cop ordenada en una matriu i
posteriorment emmagatzemada en el arxiu generat. De nou, la informació d’aquest

arxiu, serà la necessària per a la funció d’avaluació simple( , , ). El𝑅𝑝
𝑢

𝑊𝑝

∑  𝑅𝑢
𝑢

𝑝

∑ 𝐶𝑢 * 𝐻𝑃𝑢
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢

paper de la segona és retornar la informació del resultat de cada partida a la xarxa
neuronal.

El extractor_C, fa ús de “extract_X_data_lanchester” i de “extract_Y_data_scalar”.
La informació extreta per la primera funció sera ordenada i emmagatzemada en el
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arxiu generat. Aquest arxiu contindra els factors corresponents a la funció d’avaluació

lanchester( , , , , ). La segona funció𝑅𝑝
𝑢

𝑊𝑝

∑  𝑅𝑢 𝐻𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐻𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 𝑁

𝑝
(𝑜−1)

𝑢

𝑝

∑  𝐻𝑃𝑢
𝑀𝑎𝑥𝐻𝑃𝑢

retorna el resultat  de cada partida en un format adequat per a la regressió lineal.

El extractor_M, també invoca a “extract_X_data_simple”, pero ara també a
“extract_Y_data_multiclass”. La primera fa el mateix que en el anterior cas del
extractor_B, la segona en canvi, ara retorna un format diferent del resultat de les
partides, ja que, ara la xarxa neuronal de destinació de les dades és multiclasse(fa
servir una de les tres matrius explicades prèviament com a resultat).

El extractor_O, crida a “extract_X_data_lanchester”, i a “extract_Y_data_multiclass”,
ja que, aquí s’utilitzen tant la funció Lanchester com la xarxa neuronal multiclasse.

Per el extractor_P, s’invoca a “extract_X_data_convolucional” i a
“extract_Y_data_scalar”. Aquí la primera veiem que és diferent, la manera
d’emmagatzemar les dades extretes s’adapta a l’entrada de la xarxa neuronal
convolucional. El procés consta en generar una matriu de dimensions (16,16,20), per
cada estat de cada partida. La segona retorna el resultat en forma escalar.

El extractor_Q, invoca també a “extract_X_data_convolucional”, pero també a
“extract_Y_data_multiclass”. D’aquesta manera el destí d’aquesta informació és una
xarxa neuronal convolucional i multiclasse.

2.2.2 Classificadors

Un classificador desenvolupa la tasca de classificar els elements d’un conjunt, en dos
grups, tot seguint unes regles de classificació.

2.2.2.1 Regressió Logística

La regressió logística la fan servir els classificadors 001, 003 i 005, com bé es veu a
la figura 17.

Començarem explicant els passos que segueixen els programes que implementen la
regressió logística:

Primerament s’importen les llibreries necessàries en el programa, tals com numpy i
sklearn.

Cal obtenir les dades dels arxius generats amb els extractors, així doncs, carreguem
l’arxiu csv adient, i dividim la informació en 2, una part per a l’entrenament de la
xarxa i l’altre per al test. Aquesta divisió es fa perquè la xarxa un procés
d’entrenament i un de test per confirmar que ha anat bé l’anterior.

Una vegada tenim les dades repartides, es crea un model de regressió logística, que
l’agafem del modul linear_model del sklearn, l’entrenem passant per paràmetre les
dades de l’entrenament i del test, amb la funció fit .
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Un cop entrenat el model, obtenim les prediccions tant de l’entrenament com del test.

Amb les prediccions ja obtingudes, podem visualitzar-les amb una matriu de
confusió. Sigui com sigui, el més important es obtenir els coeficients que utilitzarem
per a la funció d’avaluació. Els obtenim .intercept i amb .coef[0][n], sent n 0, 1 i 2, en
el cas de la funció elemental.

Finalment, emmagatzem els coeficients en un arxiu csv per poder llegir-los en
l’avaluador.

2.2.2.2  Xarxa Neuronal Simple

La xarxa neuronal simple, s’utilitza en els classificadors 002, 004 i 006.

Així doncs aquest programes seguiran el mateix camí:

De nou s’importen les llibreries importants, com keras, que farem servir per importar
un model de xarxa ja creat i entrenar-lo, i sklearn, que ens serviran per a visualitzar
els resultats de la classificació i la matriu de confusió. entre d’altres.

Es carrega l’arxiu generat amb l’extractor i es divideix la informació en entrenament i
test.

En aquest cas no es crea el model, sino que s’importa de la llibreria. S’utilitza el
model Sequential.

Seguidament s’afegeixen les capes del model de la xarxa, que són 3 capes de tipus
Dense, que la seva funció principal és una multiplicació de vectors i/o matrius, amb
els paràmetres següents:

- Dense(12, input_dim=3, activation=’relu’)

- Dense(8, activation=’relu’)

- Dense(1, activation=’sigmoid’)

Aquí la funció “relu”, manté només la part positiva de l'argument, i “sigmoid”, fa que la
sortida sigui bé 0 o 1.

Cal saber que l’arquitectura de la xarxa(capes llistades), pot canviar en cada model.

Un cop dissenyada l’estructura de la xarxa, es compila el model seleccionat i
s’entrena, amb les dades d’entrenament i test.

Per visualitzar la precisió de les prediccions, tant d’entrenament com de test, s’utilitza
el mètode .evaluate.

Finalment guardem el model en un arxiu hdf.

2.2.2.3 Xarxa Neuronal amb sortida Multiclasse

La xarxa neuronal amb sortida multiclasse, s’usa en els models 010, 012 i 016.

Aquest tipus de xarxa segueix el mateix camí que la simple, però les dades d’entrada
són més extenses, amb alguna petita diferència.

Per tant de nou:
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S’importen les llibreries importants, com keras i sklearn.

Es carrega l’arxiu generat amb l’extractor i es divideix la informació en entrenament i
test.

En aquest cas no es crea el model, sino que s’importa de la llibreria. S’utilitza el
model Sequential.

Seguidament s’afegeixen les capes del model de la xarxa, que són 3 capes de tipus
Dense, amb els paràmetres següents:

- Dense(12, input_dim=3, activation=’relu’)

- Dense(8, activation=’relu’)

- Dense(3, activation=’softmax’)

Aquí la funció “relu”, manté només la part positiva de l'argument, i “softmax”,
converteix un vector de valors, en una distribució de probabilitat.

Cal saber que l’arquitectura de la xarxa(capes llistades), pot canviar en cada model.

Un cop dissenyada l’estructura de la xarxa, es compila el model seleccionat i
s’entrena, amb les dades d’entrenament i test.

Per visualitzar la precisió de les prediccions, tant d’entrenament com de test, s’utilitza
la funció .evaluate.

Finalment guardem el model en un arxiu hdf.

2.2.2.4 Xarxa Neuronal Convolucional

La xarxa neuronal convolucional, esta implementada en els models 014 i 016.

El camí que segueixen els models anteriors, serà el següent:

Primer es comprova que el arxiu previ necessari existeix en el mateix directori, si ho
fa, s’importen les dades. En cas contrari es crida a l’extractor pertinent per a que les
extregui i tenir-les en el mateix script.

Aquest pas, s’ha afegit perquè la generació i càrrega d’un arxiu binari d’aquesta
mida, és molt feixuc i pesa molt.

Es divideix la informació en entrenament i test.

De nou és tria el model importat Sequential i és defineix l’arquitectura de la xarxa:

- Conv2D(64, kernel_size=(3,3), input_shape=(16, 16, 20), padding="same",
strides=1, activation='relu')

- MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), padding='valid')

- Flatten()

- Dense(32, activation='relu')

- Dense(32, activation='relu')

- Dense(3, activation='softmax')
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Com ja s’ha explicat prèviament, la capa de convolució i de Max Pooling, filtren
l’entrada de la capa depenent de la finestra escollida, veiem que les finestres són
(3,3) i (2,2), respectivament.

La funció “relu”, manté només la part positiva de l'argument, i “softmax”, converteix
un vector de valors, en una distribució de probabilitat.

Un cop dissenyada l’arquitectura, es compila el model i s’entrena.

Visualitzem la precisió de les prediccions, tant d’entrenament com de test, utilitzant la
funció .evaluate.

Finalment guardem el model en un arxiu hdf.

2.2.3 Avaluadors

La funció principal dels avaluadors, és computar la funció d’avaluació, i avaluar l'èxit
de les prediccions. S’utilitzen dues vies per fer el càlcul aquestes prediccions.

En la primera, es carreguen els coeficients per a la funció d’avaluació, de l'arxiu. Es
computa la funció d’avaluació, i es calculen les probabilitats comentades
prèviament(figura 14), amb el resultat de la funció.

En la segona, es fa el càlcul a la inversa, s’obtenen les prediccions del arxiu carregat,
i llavors es calcula la funció d’avaluació amb aquestes.

Aquestes dues vies no són una opció, són aquestes perquè la sortida de la regressió
logística, és la funció logit o d’avaluació, i la sortida de la xarxa neuronal és més fàcil
de relacionar amb la probabilitat de victòria.

La utilització de cada una depèn de si en el classificador s’ha utilitzat la xarxa
neuronal o la regressió logística.

Els models que utilitzen la primera via, la regressió logística, són els avaluadors 001,
003 i 005.

La resta, 002, 004, 006, 010, 012, 014 i 016, implementen xarxes neuronals.

Explicarem detalladament les dues vies:

Els models que implementen la regressió logística segueixen el camí següent:

S‘importen les llibreries i els mòduls útils, com l’extractor_common,
keras.load_model, numpy i csv.

Es crida de nou a l’extractor_common per extreure les dades dels torneigs, per si
quelcom no hagués anat bé.

Es carreguen els coeficients optimitzats amb la regressió, carregant i llegint l’arxiu
csv generat prèviament.
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Un cop es tenen les dades i els coeficients, ja es pot calcular la funció d’avaluació.

Amb ajuda d’un bucle, es visita cada estat del torneig carregat, i per cada un, s’hi
calcula una funció d’avaluació(Fi), i conseqüentment la seva probabilitat(P). Aprofitant
que tenim el resultat(R) de cada partida, també es calcula l’èxit d’aquesta predicció o
probabilitat(P):

Figura 22. Exemple de càlcul de l’Èxit d’una predicció

Un cop fets aquests càlculs, es genera un arxiu “eval”, i s’hi escriuen les dades, de
cada estat de cada partida, concretament, de Fi , P i d'Èxit.

D’aquesta manera, en un arxiu tenim per cada estat del torneig, la funció d’avaluació
amb la seva probabilitat i l'èxit que ha tingut aquesta.

Els models que implementen una xarxa neuronal segueixen el camí següent:

S‘importen les llibreries i els mòduls útils, com l’extractor_common,
keras.load_model, numpy i csv.

Es crida de nou a l’extractor_common per extreure les dades dels torneigs, per si
quelcom no hagués anat bé.

Es carrega el model generat prèviament amb la xarxa neuronal.

S’extreuen les prediccions de la part del test, i es visita cada estat del torneig
carregat.

𝑙𝑜𝑔( 𝑃
1.0−𝑃  )

Figura 23. Càlcul de la funció d’avaluació a partir de la probabilitat

Per cada un, i com s’observa a la figura 22, s’obté la predicció corresponent(P), es
calcula la funció d’avaluació(Fi).

Es calcula l’èxit per cada estat i per cada probabilitat, tal i com es mostra a la figura
21.

Un cop fets aquests càlculs, es genera un arxiu “eval”, i s’hi escriuen les dades, de
cada estat de cada partida, concretament, de Fi , P i d'Èxit.
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D’aquesta manera, en un arxiu tenim per cada estat del torneig, la funció d’avaluació
amb la seva probabilitat i l'èxit que ha tingut aquesta.

2.2.3.1 Resultats per cada torneig

Un cop es tenen clars tots els programes, passem a la part de generar resultats per
poder valorar i puntuar els models que tenim.

Així doncs, es planteja el següent esquema de carpetes:

Figura 24. Càlcul de la funció d’avaluació a partir de la probabilitat

Com es veu a l’anterior figura, es creen 5 carpetes pels 5 torneigs fets.

Cal veure que la finalitat d'aquest procés és trobar quins models són més adients per
classificar les posicions que han tingut en posicions guanyadores, perdedores o
empatades. En principi, la qualitat de la funció d'avaluació va aparellada amb una
bona capacitat de predir si la posició serà guanyadora o perdedora.

S’executen tots els models per cada torneig.
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Figura 25. Gràfica Temps - Èxit del model 003 per cada torneig

Model 003:

Aquest model que es veu a la figura24, és un model prou simple, optimitzat amb
regressió logística.

Observem que,els torneigs 1,2 i 3, al ser bots simples, aconsegueixen una bona
precisió, especialment el torneig 2 i 3. El torneig 4, en canvi, no té una molt bona
precisió. Finalment el torneig 5 acaba aviat i per tant , no és el que s’ajusta més pel
model 003.

S’ha de saber que els torneigs cauen al final per culpa del desempat desenvolupat,
no és estrany.

Ens podem ajudar de les matrius de confusió per a analitzar els models:
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Figura 26. Matrius de confusió del model 003

Veiem que la informació que ens donen les matrius de confusió, no ajuda gaire, tot i
així, es veu que el torneig 1 ho fa molt bé, s’hi veu el mateix color a la diagonal de
veritables prediccions.

Els torneigs 2 i 3 donen bons resultats, però hi ha alguns falsos positius i negatius.

Els torneigs 4 i 5 no estan malament, son una mica millors que el 2 i el 3.

Model 004:
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Figura 27. Gràfica Época - Precisió del model 004

Les dades d’aquest model són les mateixes que les del anterior 003, però aquest
utilitza una xarxa neuronal, la principal diferència aquí, és que és té en compte la
precisió de l’entrenament i per tant serà l’objecte de discussió principal.

Com es veu hi ha dues línies a cada gràfica, l’entrenament i el test, ja que, de les
dades que s’obtenen per classificar, es destinarán un 80% al entrenament i un 20%
al test, a més a més, és una segona verificació de la precisió de la xarxa.

Es pot veure a la figura anterior, que la gràfica del torneig 1, queda molt
sobreajustada, la precisió de l’entrenament i del test difereix bastant.

La gràfica del torneig 3, també queda una mica sobreajustada.

Els torneigs 2, 4 i 5 funcionen relativament bé i millor que el model 003.
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Model 005:

Figura 28. Gràfica Temps - Èxit del model 005

Aquest model fa servir la funció Lanchester i esta optimitzat amb regressió logística.

Com veiem només funciona bé amb el torneig 4, es un model pitjor que el simple,
almenys per als bots senzills.

Figura 29. Matrius de confusió del model 005
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Com podem veure, en aquest model, hi ha una tendència generalitzada de falsos
positius en tots els torneigs excepte en el torneig 4.

En general malament, això ens pot fer pensar que més sofisticat, no sempre vol dir
més bon rendiment.

Model 006:

Figura 30. Gràfica Temps - Èxit del model 006

Aquest model utilitza també la funció d'avaluació Lanchester, però amb una xarxa
neuronal.

Veiem que el comportament de la xarxa neuronal és millor que el de regressió
logística en el classificador.

El torneig 4, que era el millor en el mode 005, ara és el pitjor.

Podem dir que, aquí el torneig 5, tot i acabar abans degut al nombre reduit d’empats,
no és pitjor que els altres.

En general tenen un bon comportament.
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Figura 31. Matrius de confusió del model 006

Les matrius aquí ens donen una visió global qué dona uns resultats bastant bons,
excepte el torneig 5, segurament perquè dura menys i és el més difícil i llarg de
realitzar.

Tot i així, en general bastant bé.
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Model 010:

Figura 32. Gràfica Época - Precisió del model 010

Aquest model utilitza la funció d’avaluació simple i la xarxa neuronal multiclasse.

També és el primer intent de fer una classificació en 3 categories, en les altres es fa
un desempat.

No hi ha sobre ajust en els gràfiques, excepte al torneig 1, que ni ha una mica.

En general es un bon entrenament, totes les precision estan per sobre del 65%.
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Model 012:

Figura 33. Gràfica Temps - Èxit del model 012

Aquest model es una combinació de la funció Lanchester més una xarxa neuronal
multiclasse.

En general veiem que tots arriben a una nivell molt bo de precisió.

L’èxit puja bastant dora.

Inclús en el torneig 5 que dura menys també hi ha molt bona precisió.
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Figura 34. Matrius de confusió del model 012

Aquí podem veure que en el torneig 1, bàsicament acaba empatant quasi tothom.

Les diagonals dels torneigs 2, 3 i 4 no estan tan lluny, és a dir, son bastant
simètriques i això vol dir que son bones prediccions.

Cal destacar que en el torneig 5, hi ha bastants falsos positius.
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Model 014:

Figura 35. Gràfica Época - Precisió del model 010

Aquest model és el primer en implementar la xarxa convolucional, això vol dir dades
en múltiples plans, i per tant, una tasca més complexe.

Aquí podem veure una tendència a l’alça, bastant general.

Hi ha algun sobreajust important, com en el torneig 4 o el 5, però en general prou bé.

Tot i ser més complicada la xarxa, no s’acaba de notar i la precisió és força bona.
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Model 016:

Figura 36. Gràfica Temps - Èxit del model 016

Aquest és un model implementat amb la xarxa neuronal convolucional i multiclasse.

No cal dir gran cosa, en general la precisió és molt bona en tots els torneigs.

Els torneig decauen al final, pels desempats
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Figura 37. Matrius de confusió del model 016

Les matrius de confusió del model 016, ens proporcionen una informació que pot ser
molt similar a la del 012.

Hi ha molts empats en el torneig 1.

En els torneigs 2,3 i 4 no surten resultats força bons.

Veiem que hi ha molts falsos positius en el torneig 5, ja ha passat, és típic d’aquest
torneig.

Un cop hem vist tots els resultats de cada model en cada torneig, podem dir que a
mida que sofistiquem els models, en general, prediuen millor els resultats del torneig
en el qual han estat entrenats.

2.2.3.2 Validació creuada

Ara cal veure si aquests models entrenats, prediran bé els resultats, amb altres
torneigs.

Per fer això, seleccionem els 5 millors models, que creiem que compleixen els
següents requisits:

- Bon rendiment als 5 torneigs

- Models amb dues (binaris) i 3 categories

- Que incorporin xarxa neuronal i regressió logística
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- Que incorporin la funció d’avaluació simple i lanchester, i l’extracció convolucional

Així doncs, tenint en compte el requisits autoimposats, els models seleccionats amb
el millor entrenament són els següents:

- Model 003 - torneig 5

- Model 005 - torneig 4

- Model 006 - torneig 3

- Model 012 - torneig 5

- Model 016 - torneig 4

Ara de nou, executarem aquests models i entrenaments seleccionats, en tots els
torneigs, per poder veure quin comportament tenen en els torneigs que no han estat
entrenats.

Model 003 - torneig 5:

Figura 38. Precisió i rendiment del model 003 - T5

Com bé s’ha dit, s’ha executat el model 003 prèviament entrenat en el torneig 5, en
tots els torneigs.

Veiem un altre cop que tot i ser un model simple, té un rendiment acceptable a totes
les partides. El torneig 4 potser és el més fluix.

Model 005 - torneig 4:
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Figura 39. Precisió i rendiment del model 005 - T4

Es pot veure que en el torneig on s’ha entrenat prèviament, té més bon rendiment.

També, al utilitzar-se la funció d’avaluació Lanchester, és més dependent del model on s’ha
optimitzat aquesta.

Igualment, no acaba d’anar massa bé en els altres torneigs

Model 006 - torneig 3:

Figura 40. Precisió i rendiment del model 006 - T3

En aquest torneig es pot notar una considerable millora respecte als anteriors, té més
bon rendiment en el entrenat(torneig 3), però igualment en els altres també té bones
dades.
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És dels millors models que tenim, té bona precisió i es transversal.

Creiem que seria la nostra elecció per a fer un bot.

Model 012 - torneig 5:

Figura 41. Precisió i rendiment del model 012 - T5

Veiem que aquest no és un model molt bo, sobretot en el torneigs 1 i 5, que es
bastant baix.

Sospitem que, la part multiclasse d’aquest model, provoca uns efectes negatius en el
seu rendiment.

Model 016 - torneig 4:

Figura 42. Precisió i rendiment del model 012 - T5

Aquest model incorpora la xarxa convolucional i la part multiclasse.

En el torneig 4 podem observar que, a l'inici té dificultats per aconseguir un bon
rendiment, però cap al desenllaç de la partida remonta. Cal considerar que realitzar
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prediccions al final d’una partida, on ja tot està quasi decidit, és més senzill que al
inici.

En els torneigs 1, 2 i 3 té molt bon rendiment, són els bots simples i potser per això li
és més fàcil.

En el torneig 5, molt malament.

Ara es visualitza el rendiment dels models des del punt de vista dels torneigs, tenint
per cada torneig el rendiment de cada model escollit.

Torneig 1:

Figura 43. Precisió i rendiment de cada model en T1

Es pot veure que és un torneig força igualat.

És una situació difícil per tots els models.

El model 016 al ser multiclass i tenir empats, té avantatge respecte els altres models.

Torneig 2:
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Figura 44. Precisió i rendiment de cada model en T2

Aquest torneig es un torneig amb autojocs, això provoca bastants empats més.

Es veu que aquest és un torneig més fàcil per a tothom, per això, els resultats son
bons.

El model 005 aquí encanvi, pateix una mica, i queda per sota dels altres per bastanta
diferència.

Torneig 3:

Figura 45. Precisió i rendiment de cada model en T3

Aquest torneig es juga sense autojoc i hi ha menys empats.
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És semblant a l’anterior, al tenir menys empats el rendiment de les prediccions és
més alt, ajuda a tots els models. El torneig 005 torna a quedar per sota.

Torneig 4:

Figura 46. Precisió i rendiment de cada model en T4

És un torneig difícil i el multiclasse penalitza.

El model 006 sembla ser el guanyador, els altres semblen bastant perjudicats, els
models de regressió logística van millor que els altres.

Torneig 5 :

Figura 47. Precisió i rendiment de cada model en T5

En aquest torneig gairebé no hi ha empats.

Ser multiclass acaba penalitzant, per això el 016 està bastant per sota dels altres, el
006 aguanta el tipus.

Tot i així el 003, sembla que ens repeteix que és el millor, potser al ser més senzill.
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Un cop s’han vist tots els models i tots els torneigs en cada situació i desde cada punt
de vista, podem dir que:

Per entrenar models van bé els torneigs amb bots simples variats, però que tinguin
una estratègia, la qual cosa exclou als aleatoris.

3. Comentaris Finals

3.1 Passos efectuats

Posta a punt de l’entorn de desenvolupament:

● Instal·lació del joc micro-RTS i dels paquets de java dels quals depèn.

● Creació d’un entorn virtual de python amb keras, tensorflow i scikit-learn.

● Programació de funcions d’avaluació elementals.

● Disseny d’un flux de programes extractor-classificador-avaluador i primeres
proves amb tècniques de classificació com la regressió logística, a partir de
biblioteques de partides.

Optimització de la funció d’avaluació

● Introducció de tres models més extensos i complexes de la funció
d’avaluació.

● Optimització dels coeficients de la funció d’avaluació.
● Experimentació entre els tres models de funcions d’avaluació amb les

tècniques de classificació.

Introducció d’una xarxa neuronal que superi l’efectivitat dels algorismes anteriors

● Programació d’una xarxa neuronal que pugui actuar com funció d’avaluació
o que pugui participar en els algoritmes de planificació de qualsevol altra
manera.

● Creació d’una biblioteca de partides que puguin ser utilitzades per a
l’entrenament de la xarxa.

● Combinació de la xarxa neuronal amb les tècniques de classificació
esmentades.

● Introducció de xarxes neuronals convolucionals.

Experimentació amb diversos aspectes de la xarxa neuronal, com l’estructura i el
tipus d’aprenentatge

● Prova de diverses alternatives i comparació dels resultats.
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3.2 Resum del pressupost i/o estudi de viabilitat econòmica

Pressupost estipulat per a l'elaboració del projecte, considerant que els únics costos
son els costos tècnics, tant de redacció del projecte, com de l’execució i
desenvolupament d’aquest.

S’han estipulat tres preus per hora de treball:

- 10€ per a les tasques de redacció i recerca

- 20€ per a tasques de desenvolupament i execució del projecte

- 40€ per a les tasques de suport i orientació proporcionades per tutor del treball
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3.3 Implicacions socials i ambientals

Teòricament aquest treball no té un impacte ambiental o social fora del que es
considera normal en aquest tipus de projectes. Si ens poséssim a filar prim podem
parlar de l’energia en forma de kWh consumits per l’ordinador en el que s’han
realitzat els programes i càlculs.

Tot i així, si aquest projectes s’escalés a grans mesures si que podria arribar a tenir
un gran impacte energètic i social, que podria definir-se per la por generalitzada de la
gent a perdre la feina, la incertesa del que passarà, etc.

El cas d’un impacte social considerable, es donaria si les xarxes neuronals
implementades tinguessin algun simil a algun tipus de vida intel·ligent o fins i tot que
entre dues xarxes neuronals es comuniquessin. Sigui com sigui el projecte que s’ha
desenvolupat està molt lluny de qualsevol cosa d’aquestes.
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3.4 Conclusions

● uRTS és un joc idoni per experimentar amb processos automàtics de planificació i
aprenentatge, ja que des de la seva concepció ha estat dissenyat amb aquesta
finalitat.

● La regressió logística és un mètode matemàtic que pot actuar com un classificador
binari que resulta molt convenient per optimitzar funcions d’avaluació ja que la
funció logit que s’ajusta té les propietats matemàtiques per actuar com a funció
d’avaluació en un joc y la variable independent es pot interpretar com una
probabilitat

● Les funcions d’avaluació basades en regressió logística funcionen de manera més
o menys semblant en tipus de partides molt diferents i funcionen millor amb
models que siguin lògics però no molt complicats.

● Utilitzant el mateix tipus d’entrada que les funcions d’avaluació basades en
regressió logística, les funcions d’avaluació basades en xarxes neuronals
aconsegueixen, en general, millors resultats però són més dependents de les
característiques particular de la partida, en concret dels contrincants que
s’enfronten.

● En l’entrenament de les xarxes neuronals cal parar atenció al fenomen del
sobreajust.

● La utilització de capes convolucionals suposa un augment important dels recursos
computacionals necessaris i comporta un augment visible de la precisió dels
resultats.

● Considerar 3 resultats possibles per comptes de 2 millora la precisió sempre i
quan es disposi d’un classificador prou potent.

● Al final els millors resultats s’han obtingut amb (a) xarxa neuronal simple amb
dades lanchester (b) funció d’avaluació simple optimitzada per regressió logística
(c) xarxa neuronal convolucional amb 3 possibles resultats.
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3.5 Millores Futures

● Programar una funció d’avaluació i un bot en java i integrar el codi en uRTS per
provar la seva efectivitat contra altres rivals.

● Millorar el disseny de les xarxes neuronals, tant les simples com les
convolucionals.

● Provar altres tipus de classificadors, apart de les xarxes neuronals.
● Ordenar el codi que s’ha escrit en forma de llibreria per a una utilització més àgil.
● Profunditzar en l’estudi dels torneigs i quines característiques han de tenir per ser

útils per a l’entrenament dels diferents classificadors.
● Passar d’aprenentatge supervisat a aprenentatge per reforç, de manera que un

classificador es pugui autoentrenar sense haver de dependre d’altres bots.
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