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SamenvattingHet gedrag van agenten in ommeriële omputer games1 wordt bepaald door zo-geheten game AI. Als game AI wordt uitgebreid met een adaptief mehanisme, kanze leren van de eigen fouten (zelf-orretie), en het gedrag van de agenten aan-passen aan ongewone situaties (reativiteit). Een dergelijke game AI wordt adaptivegame AI genoemd. Dit proefshrift foust op het ontwerp en de implementatie vanmahine-learning tehnieken die suessvolle adaptive game AI mogelijk maken.Het eerste hoofdstuk geeft een motivatie voor het onderzoek, en formuleert eenprobleemstelling en vier onderzoeksvragen. Het onderzoek wordt sterk gemotiveerddoor een gebrek aan ra�nement bij de game AI van moderne games. Terwijl de au-diovisuele kwaliteiten van games de laatste jaren met sprongen vooruit zijn gegaan,hebben professionele game-ontwikkelaars de game AI grotendeels genegeerd. Game-ontwikkelaars trahten bij spelers de beleving op te roepen dat de wereld voorgesteldin een game werkelijkheid is (dit wordt aangeduid met de term `immersie'). Dezebeleving wordt meestal teniet gedaan door het inferieure gedrag van de omputer-gestuurde agenten. Adaptive game AI heeft de mogelijkheid de tijdsduur te verlen-gen dat een game uitdagend blijft voor een menselijke speler. Daarnaast kan ze demoeilijkheidsgraad van een game automatish aanpassen aan de speelsterkte vande menselijke speler. Implementatie van deze eigenshappen kan ervoor zorgen datadaptive game AI het gevoel van immersie bij de menselijke speler versterkt. Totvoor kort was aademish onderzoek naar adaptive game AI beperkt tot de game AIvoor eenvoudige games.De probleemstelling, diret afgeleid uit de bovengeshetste motivatie, luidt: Inhoeverre is het mogelijk om mahine-learning tehnieken te gebruiken om de kwaliteitvan omplexe game AI te verhogen? Om deze vraag te beantwoorden, zijn vier on-derzoeksvragen geformuleerd: (i) In hoeverre is het mogelijk om o�ine mahine-learning tehnieken te gebruiken om de e�etiviteit van game AI te vergroten? (ii)In hoeverre is het mogelijk om online mahine-learning tehnieken te gebruiken omde e�etiviteit van game AI te vergroten? (iii) In hoeverre kunnen mahine-learningtehnieken gebruikt worden om de moeilijkheidsgraad van game AI te shalen naarde speelsterkte van de menselijke speler? en (iv) Hoe kan adaptive game AI wordengeïntegreerd in het proes van game-ontwikkeling van moderne games?1De Nederlandse vertaling van `omputer games' is `omputerspelen', maar in het dagelijksgebruik geniet de Engelse benaming de voorkeur. Daarnaast worden ommeriële omputer gamesmeestal aangeduid met de verkorte term `games'. Dit gebruik is in het proefshrift overgenomen.



202 SamenvattingHet tweede hoofdstuk geeft enige ahtergrondinformatie bij het onderzoek. Hethoofdstuk begint met een bespreking van de mahine-learning tehnieken die in hetproefshrift gebruikt worden: evolutionaire algoritmen, neurale netwerken, evolutio-naire neurale netwerken, evolutionaire besturing, en reïnforement leren. Daarnavolgt een bespreking van moderne games en hun game AI. Tenslotte bespreekt hethoofdstuk de toepassing van mahine-learning tehnieken op game AI, en geeft heteen overziht van aanpalend onderzoek op dit gebied. De drie manieren waaropmahine learning kan worden toegepast op game AI zijn: (i) o�ine learning, (ii)supervised learning (die niet wordt behandeld in dit proefshrift), en (iii) onlinelearning. O�line adaptive game AI is game AI die zih aanpast door tegen zihzelfte spelen. Gewoonlijk gebeurt dit tijdens de testfase van een game. Online adaptivegame AI is game AI die zih aanpast tijdens het spelen van een game door een mens.Om praktish toepasbaar te zijn, moet online adaptive game AI voldoen aan vieromputationele eisen, en aan vier funtionele eisen. De vier omputationele eisen zijn:(i) snelheid, (ii) e�etiviteit, (iii) robuustheid, en (iv) e�iëntie. De vier funtioneleeisen zijn: (i) helderheid, (ii) variëteit, (iii) onsistentie, en (iv) shaalbaarheid.Het derde hoofdstuk bespreekt hoe suesvolle agent-besturing geëvolueerd kanworden in een spel-ahtige omgeving. Wanneer agentbesturing geëvolueerd wordt,zoekt een evolutionair algoritme over het algemeen in de zoekruimte een oplossingin de buurt van oplossingen voor een eenvoudige probleem-instantie. Het gevolg isdat de uiteindelijke oplossing vaak goed werkt op eenvoudige instanties, maar slehtop moeilijke instanties. Dit heet `het probleem van de moeilijke instanties'. Om ditprobleem op te lossen, introdueert het hoofdstuk een nieuw evolutionair algoritmedat het Doping-driven Evolutionary Control Algorithm (DECA) wordt genoemd.DECA voorziet een initiële populatie van mogelijke oplossingen van een zeer goedeoplossing voor een moeilijke instantie. Met behulp van twee experimenten met iedereen vershillende taak (namelijk het verplaatsen van een doos door een robot, en hetvergaren van voedsel door een agent) toont het hoofdstuk aan dat DECA agentbestu-ringen evolueert die signi�ant e�etiever zijn dan agentbesturingen die geëvolueerdzijn met reguliere evolutionaire algoritmen.Het vierde hoofdstuk handelt over evolutionaire game AI. Dit is game AI diezih aanpast middels evolutionaire algoritmen. Het eerste deel van het hoofdstukbespreekt o�ine evolutionaire game AI. Met behulp van een experiment waarbijeen neuraal netwerk wordt geëvolueerd voor de aansturing van een ruimteship ineen strategish spel, wordt aangetoond dat o�ine evolutionaire game AI suesvolkan zijn in het ontdekken van exploiteerbare zwakheden, en van nieuwe tatieken.Niettemin wordt geonludeerd dat neurale netwerken niet bijster geshikt zijn voorhet leren van game AI. Het tweede deel bespreekt online evolutionaire game AI.Met behulp van een experiment, waarbij groepsgedrag wordt geëvolueerd voor hetvlagveroveren in het atie-spelQuake III Arena, wordt aangetoond dat online evo-lutionaire game AI gebruikt kan worden voor het genereren van suesvolle tatieken.Er wordt ehter geonludeerd dat online evolutionaire game AI slehts redelijk ef-�iënt is indien de zoekruimte klein is.Het vijfde hoofdstuk bespreekt een nieuwe tehniek voor online adaptive gameAI, dynami sripting genaamd. Dynami sripting onderhoudt domeinkennis over



Samenvatting 203een game in de vorm van regels in een adaptieve kennisbank. Elke regel is voorzienvan een gewiht, dat de kans aangeeft dat de geassoieerde regel gebruikt wordt ineen game-AI sript. De gewihten passen zih automatish aan naar aanleiding vanhet geobserveerde sues of falen van de game AI tijdens het spelen. Het hoofdstuktoont aan dat dynami sripting voldoet aan alle vier de omputationele eisen, enaan twee van de vier funtionele eisen (namelijk helderheid en variëteit). Daarnawordt in het hoofdstuk onderzoek gedaan naar maatregelen ten behoeve van debevordering van onsistentie, en van de shaalbaarheid. Met penalty balaning alsonsistentie-bevorderende maatregel, en top ulling als shaalbaarheids-maatregel,voldoet dynami sripting aan alle vier de omputationele, en alle vier de funtioneleeisen. Er wordt daarom geonludeerd dat dynami sripting in de praktijk kanworden toegepast. Deze onlusie wordt gestaafd door de suesvolle implementatievan dynami sripting in het moderne omputer roleplaying game NeverwinterNights.Het zesde hoofdstuk bespreekt hoe adaptive game AI kan worden geïntegreerdin de praktijk van game-ontwikkeling. Het hoofdstuk laat zien dat ontwikkelaars enuitgevers van games niet zullen aarzelen om o�ine adaptive game AI toe te passenwanneer ze denken daarmee winst te kunnen behalen. Op dit moment staan ze ehterwantrouwend tegenover online adaptive game AI. Ze zullen overtuigd moeten wordenvan de betrouwbaarheid van online adaptive game AI, voordat ze zullen overwegenhet toe te passen in hun games. De betrouwbaarheid van online adaptive game AIkan worden vergroot door o�ine adaptive game AI in te zetten voor het ontdekkenvan nieuwe domeinkennis. Een drie-stappen proedure die dit bewerkstelligt, wordtgeïllustreerd aan de hand van een experiment met adaptive game AI in het real-time strategy game Wargus. Het experiment toont aan dat een dynami-sriptingkennisbank voor Wargus verbeterd kan worden door o�ine evolutionaire game AIte gebruiken voor de weerlegging van `super-tatieken', die slehts met veel moeiteverslagen kunnen worden. Het hoofdstuk sluit af met een disussie over generalisatie-mogelijkheden, en het geven van een argument waarom adaptive game AI positiefkan bijdragen aan de entertainment-waarde die mensen ervaren bij het spelen vaneen game.Het zevende hoofdstuk keert terug naar de probleemstelling en onderzoeksvragen.De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn hierboven gegeven. Zij leiden diret tothet volgende antwoord op de probleemstelling, dat bestaat uit vier delen:
• De betrouwbaarheid van online adaptive game AI is gegarandeerd als de gameAI voldoet aan de vier omputationele eisen en aan de vier funtionele eisen.
• O�ine mahine-learning tehnieken kunnen worden gebruikt tijdens de test-fase van een game, om de e�etiviteit van de game AI te vergroten door (i)zwakheden bloot te leggen, (ii) nieuwe tatieken te suggereren, en (iii) de be-trouwbaarheid van online adaptive game AI te vergroten door de kwaliteit vande domeinkennis te verbeteren.
• Nadat een game op de markt is gekomen, kunnen online mahine-learningtehnieken gebruikt worden om (i) de e�etiviteit van game AI te vergroten,



204 Samenvattingen (ii) de moeilijkheidsgraad van de game AI te shalen naar de speelsterktevan de menselijke speler.
• Game-ontwikkelaars en uitgevers zullen het gebruik van online adaptive gameAI in overweging willen nemen als ze overtuigd zijn van de betrouwbaarheidervan.Onder game-ontwikkelaars en uitgevers lijkt de onsensus te zijn dat adaptivegame AI vermeden dient te worden. Toh is adaptive game AI een essentieel elementvoor de reatie van werkelijk geloofwaardige personages in een game. Dit proefshrifttoont aan dat adaptive game AI suesvol en betrouwbaar kan zijn, in zowel o�ineals online implementaties. De vraag is daarom niet zozeer of, maar wanneer adaptivegame AI een standaard element in games zal zijn.


