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Abstrakt:  Syftet med detta arbete är att utvärdera om Nash-strategi kan vara ett alternativ 

till Stackelberg för skydd av tågstationer, med hjälp av Machine Learning och spelteori. Detta 

arbete beskriver utvecklingen och testning av två algoritmer i en simulerad miljö, schack. 

Schack fungerade som bra testmiljö, för att få konkreta resultat och poängsättning. Samtidigt 

fick undertecknad bekräftelse att Nash-strategin fungerade på spel där all information 

erhålls.   

  

Dessa resultat och den bäst presterande algoritmen användes för att bestämma på vilka 

stationer man bör placera NBK-sensorer, som skyddar mot nukleära, biologiska och kemiska 

attacker. Resultaten av studien visade att Nash-strategi med hjälp av Minimax-algoritmen är 

ett hållbart alternativ till Stackelberg inom både säkerhetsdomänen, men också utanför. 

Slutsatsen som drogs var att Nash har god potential för framtida studier och att ytterligare 

studier bör genomföras för att undersöka fler variabler och effekterna av användning av 

Nash istället för Stackelberg.  

  

Abstract: The purpose of this paper is to evaluate if the Nash-strategy could be an 

alternative to Stackelberg for protection of subway stations, with the help of Machine 

Learning and Game Theory. This thesis describes the development and testing of two 

algorithms in a simulated environment, chess. Chess worked as a test environment, to get 

accurate results and scoring. At the same time the author got confirmation that the Nash-

strategy worked for games were all information is available.   

  

These results and the best performing algorithm were used to decide on which stations 

NBK-sensors should be placed, which protects against nuclear, biological and chemical 

attacks. The results of the study showed that the Nash-strategy with the help of the Minimax 

algorithm is a viable option to Stackelberg in the security domain, but also outside the 

security domain. The conclusions that were made is that Nash has good potential for future 

studies and should be examined further with more variables and the effects of using Nash 

instead of Stackelberg in security games.  

  

Nyckelord: Nash; Stackelberg; Kritisk infrastruktur; Minimax; Deep Learning; Schack; 

Machine Learning; Spelteori;   
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Machine Learning - Applikation som ger möjligheten för ett system att lära sig baserat på 
tidigare erfarenheter och förbättras utan att ha kodats strikt. 
 
Stackelberg modell - En vanlig strategisk modell där ledaren först gör ett drag vilket följs av 
en följare, där de tävlar om kvantitet. Denna modell är vanligt förekommande inom 
säkerhetsområdet och för non-zero-sum spel. 
 
Non-zero-sum - En persons vinst (eller förlust) leder inte nödvändigtvis till förlust(eller vinst) 
för övriga deltagare. Förekommer ofta i spel där spelare inte har all information, tex poker. 
 
Zero-sum - En persons vinster leder till förluster för övriga deltagare. Förekommer oftast i 
spel där spelare har all information, tex schack. 
 
Nash-strategi (Nash equilibrium) - Ett stabilt tillstånd i ett system som involverar olika 
deltagarnas interaktion, där ingen deltagare kan vinna genom en ensidig strategiförändring 
om andras strategier förblir oförändrade. Generalisering av minimax-teorin, vilket genomgås 
senare i arbetet. Denna modell är vanligare för zero-sum spel. 
 
Spelteori - Studien av matematiska modeller av strategisk interaktion mellan rationella 
beslutsfattare. 
 
Minimax - Beslutsregel för att minimera förlusten i värsta fall. 
 
Neuronnät - En serie algoritmer som strävar efter att identifiera relationer i en uppsättning 
data genom en process som efterliknar hur en människas hjärna fungerar. 
 
Alpha-beta-pruning - En sökalgoritm som minskar antalet noder som minimax-algoritmen 
utvärderar genom att beskära sökträdet och inte leta vidare. 
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1 Introduktion 

 

Tidigare händelser har väckt oro i kollektivtrafik byråer om potentialen för kemiska eller 
biologiska attacker. Saringasattacken i Tokyo tunnelbana år 1995 avslöjade hur ett 
betydande antal kunde påverkas från ett litet utsläpp av ett kemiskt medel. 

 
 
Tunnelbanesystem i storstadsområden kan framförallt vara attraktiva mål för terroristattacker 
på grund av det kemiska medlets effektivitet att snabbt spridas till ett stort antal människor 
över stora avstånd och över stora sträckor.  
 
Målet är att minimera tiden det tar i värsta fall att upptäcka en attack, oavsett på vilken 
station attacken sker. Genom att minimera detekteringstiden kan tåget stoppas snabbare 
efter en attack och ett team kan kallas för att rädda utsatta. 

 

1.1 Problem 

 
Myndigheter i USA har redan börjat installera NBK (Nukleära, Biologiska, Kemiska) sensorer 
i Washington DC:s transportsystem (Chang, 2003). Dessa sensorer kan rädda liv, men de är 
dyra att installera. Då uppstår frågan, om vi har ett begränsat antal sensorer, på vilka 
stationer bör vi placera dessa? 
 
Tidigare arbeten använder Stackelberg-strategi för att beräkna strategier för att lösa dessa 
och andra liknande säkerhetsproblem. (Conitzer & Sandholm, 2006) (Kiekinveld et al, 2009) 
(Kiekintveld et al, 2009) (Basilico et al, 2009) (Letchford et al, 2009). 

 
Man löser vanligtvis detta problem med hjälp av Stackelberg strategi. 

 
Det finns dock legitima bekymmer om Stackelberg-modellen är lämpliga i alla fall, speciellt i 
zero-sum spel (Korzhyk et al, 2011) (Jain et al, 2010). I några situationer kan en angripare 
välja att agera utan att skaffa sig information om säkerhetsstrategin. I sådana fall kan en 
simuleringsspelmodell med Nash-strategin enligt Korzhyk (Korzhyk et al, 2011) representera 
en bättre reflektion av situationen i verkligheten. I detta arbete kommer därför Nash-strategin 
implementeras istället för Stackelberg, för att se om Nash är ett hållbart alternativ för skydd 
av tågstationer.  
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Med hjälp av schack simulation kommer två olika Nash-algoritmer att jämföras, Minimax och 
Deep Learning med neuronnät. Den bäst presterande algoritmen kommer implementeras för 
skydd av tågstationer. På så sätt valideras algoritmen. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att implementera Nash-algoritmer, för att jämföra dem och sedan se 
vilka som lämpar sig bäst i en simulerad miljö, schack. Algoritmen som presterar bäst 
kommer appliceras för skydd av tågstationer. En fördel med Nash-lösningen i detta arbete 
jämfört med Stackelberg är att den går att implementera på majoriteten av spel (inte bara 
inom säkerhet-domänen), som visades på genom ett schack experiment. Schack är ett zero-
sum, perfekt informations spel (Guillermo, 1995). Schack som sådan är därför en optimal 
testmiljö samt valideringsmetod, eftersom det inte är ekonomiskt hållbart att testa i 
verkligheten. På grund av att spelet ger oss direkt feedback, i mån om vinst eller förlust och 
vilken algoritm som presterar bättre.  
 
Målet med denna studie är: 
 
Utveckla en förståelse för maskin-lära algoritmer och vilka som främst lämpar sig för att 
vinna över människor och att jämföra dessa med andra algoritmer, metoder och huruvida 
dessa lämpar sig. Den nuvarande praxis hos denna undersökning är därför att fastställa 
vilka andra varianter av Schack-bottar som existerar och hur de fungerar, både på 
fundamental och på algoritmisk nivå. Detta kommer göras för att få en djupare förståelse för 
hur algoritmer och machine learning bottar fungerar. 
 
Dessa resultat kommer sedan övervägas för att se om Nash-strategin är en hållbar metod 
och ett alternativ till en Stackelberg-strategi. Om Nash är det, är det enbart applicerbart inom 
säkerhetsområdet? 

1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågan baserade på syftet med detta arbete var: 

I. Hur kan Nash-strategin vara ett alternativ till en Stackelberg? 

1.4 Tidigare arbete 

 

Vad är kritisk infrastruktur? 
 
Enligt definitionen av US Department of Homeland Security (Homeland Security, 2019) så är 
kritisk infrastruktur både fysiska och virtuella tillgångar, processer och anläggningar som ger 
fundamentala tjänster och spelar en avgörande roll för landets ekonomi, hälsa och säkerhet. 
Huvudsakligen möjliggör det överföring och distribution av vår ekonomis livskraft. Kritiska 
infrastruktursystem representerar en signifikant investering i nationens rikedom och mindre 
störningar till dessa systems komponenter, både slumpmässiga och avsiktliga, kan allvarligt 
försämra prestanda såväl som prestandan på beroende system i ett samhälle. 
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USA:s justitiedepartement tillhandatog år 2004 en träningsmanual från Al-Qaida, inuti fann 
man detta stycke “Using public sources openly and without resorting to illegal means, it is 
possible to gather at least 80% of information about the enemy”(“UK/BM-56 
TRANSLATION”, 2004). Det här betyder kort sagt att det är möjligt att samla in, från publika 
källor, åtminstone 80% av den information som behövs för att planera en attack på ett kritiskt 
infrastruktursystem. 
 
De flesta infrastruktursystem är byggda på ett sätt så att de kan hantera störningar från till 
exempel en olycka eller från naturliga orsaker med liten eller ingen prestandaförlust (Boin et 
al, 2007). Dock överlever kanske inte infrastruktur som motstår dessa störningar en 
intelligent, målinriktad attack (Brown et al, 2005). En sådan bedömning kan hjälpa genom att 
identifiera den minimala händelsen som krävs, som är mest sannolik att orsaka störningar till 
systemet eller att påstå att systemet är robust ifall sannolikheten är låg (Brown et al, 2005).  
 
Den nya strategin vi bör ta fram måste uppskatta en motståndarens förmåga att samla 
information om kritisk Infrastruktur och att använda denna information för att identifiera 
svaga punkter i systemets arkitektur. Som tidigare nämnt kan en motståndare få minst 80% 
av den information de behöver för att attackera, bara från publika källor.  
 

En naturlig fråga att ställa sig vore:  

Hur skulle en militär organisation skydda sig mot denna sårbarhet för militär infrastruktur? 

 
Kriterium för att prioritera skydd av tillgångar (United States Department of the Army, 2000) 

 

Denna guide ovan visar hur USA:s armé prioriterar och skyddar sina tillgångar.  
 
För att skapa en modell kan vi ta dessa fyra kriterier i åtanke. Vi antar, precis som militären, 
att ett systems komponenter är sårbara, speciellt om de inte är strikt skyddade eller härdade. 
Vi bör därför bestämma kriticitet hos systemets komponenter, alltså värdet av att skydda 
komponenterna eller värdet av att introducera nya komponenter till systemet, för redundans. 
Men också hotet, hur sannolikt är det att en attack kommer ske? Hur mottaglig är tillgången 
till en attack? Hur svårt är det att återhämta systemet till vanligt stadie från skada, i fråga om 
tid, reparationer och mänskliga resurser? 
 
Andra studier har tidigare modellerat vissa av dessa delar, såsom Salmerón som har 
modellerat hur ett system repareras övertid och hur en reparerad komponent bidrar till 
förbättrat systemvärde (Salmerón et al, 2004). Dessa studier kommer även användas som 
underlag för att utveckla en ny modell.  
 
Undertecknad genomförde ett experiment, där 2 st algoritmer implementerades och testades 
i en simulerad miljö, med hjälp av spelet Schack. Båda dessa scenarion kan i grunden ses 
som spel. I Schack exemplet så finns det en motståndare som vill attackera och ta pjäserna 
och en som vill skydda sina pjäser. Precis som i detta scenario, när vi vill skydda kritisk 
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infrastruktur från en motståndare. Dessa implementerade algoritmer och dess resultat 
kommer användas som underlag till att utveckla en modell för skydd av kritisk infrastruktur 
med hjälp av spelteori-principer. 
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2 Metod 

 

Scenario 

Föreställ detta scenario, vilket kan indikera frigörande av nervgas på en tunnelbana-
plattform, liknande Sarin attacken i Tokyo. Flera människor springer ut ur stationen och 
hostar och säger till en anställd att folk kollapsar nere på plattformen. Hur kan systemet 
svara på detta?  
 
Om en nervgasattack har skett, skulle folk på plattformen vara påverkade. Det skulle alltså 
vara tydligt för en utbildad observatör att en kemisk frisättning har inträffat. Dock, i avsaknad 
av video-vy av stationsplattformen från en avlägsen plats såsom kontrollcenter, skulle det 
inte finnas en säker metod att snabbt undersöka situationen. På grund av att gas av denna 
typ inte är synlig, är det inte säkert att genomföra en inspektion. Någon som kommer i 
närheten av en sådan attack utan skyddsutrustning skulle antagligen bli skadad och bli ett 
offer. Alla inom stationen borde omedelbart evakueras, på grund av att gasen kan spridas på 
bara några minuter. Således skulle övervakningsbilder och sensorer tillgängliga från ett 
kontrollcenter vara gynnsamt under en misstänkt attack, då det möjliggör utvärdering från en 
säker plats.  
 
Först, för att simulera denna modell kommer en schack-bot skapas. 
 

Forskningssammanhanget är att data samlas in om vilka olika varianter av Schack-bottar 
som finns och hur de fungerar, både på algoritmisk men även på fundamental nivå. Detta 
kommer göras för att få djupare förståelse för hur schackbottar fungerar. Sedan kommer en 
Schack-bot skapas med hjälp av Deep Learning med neuronnät och Minimax med Alpha-
beta-pruning och Beam Search. Sedan kommer en modell skapas för placering av NBK-
sensorer, baserat på schack-experimentet. 
 
Datainsamlingen för den kvantitativa delen kommer genomföras genom att spela 
Schackparti mot botten och sedan skriva ut utgångar som sekunder för drag, noder 
genomsökta/sekund med mera. Andra respondenter kommer även att väljas ut för att spela 
mot botten. På så sätt kan vi se kvaliteten hos de olika algoritmerna. 
 
Träningen och datainsamling för modellerna kommer ske genom att schaktbotten spelar 
parti mot kingsbase dataset (KingBase, 2018). Detta är en databas av schackparti från 
verkliga spelare som uppdateras månadsvis (KingBase, 2018), vilket ger ett större urval. För 
att genomföra implementeringen och ta ut satsdelarna i Kingsbase-datasetet kommer 
programmeringsspråket Python att användas, främst på grund av biblioteksstöd för machine 
learning funktioner.  
 
Presentation av resultat kommer baseras på jämförelse mellan de olika valda algoritmerna i 
mån om både vinst frekvens, men också tiden det tar för botten att tänka ut vilka drag den 
skall genomföra och noder genomsökta/sekund. Den bäst presterande algoritmen kommer 
implementeras för skydd av tågstationer.  
 
Statistiken och insamlade data kommer presenteras huvudsakligen i form av grafiska 
framställningar, där de olika algoritmernas prestation jämförs mot respondenter. Metoden för 
studien är enligt experimentell metod. 
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2.1 Test 

 

Tester utfördes genom 3 metoder - lokalt, samt att botten spelade mot sig själv och på 

lichess.org. 

 

Den lokala metoden innebar att undertecknad spelade parti mot botten direkt inuti klienten, 

lokalt. På grund av att källkod behöver skickas samt att Python-stöd och kompilator var ett 

krav, spelades de flesta spelen med denna metod av undertecknad. 

 

Funktionalitet programmerades för att botten skulle kunna spela mot sig själv. Denna metod 

kom att vara användbar för att se vilka öppningsdrag botten föredrar samt vilken sida botten 

spelade bäst på. 

 

Den tredje metoden genomfördes med hjälp av Lichess.org, vilket är en hemsida där 

personer kan spela schack mot en bot eller mot en person. Under en period på 2 dagar 

under januari 2019 spelades spel mot verkliga personer på Lichess.org, med sikte att 

framställa bottens ELO, för att på så sätt utvärdera kapaciteten hos spelbotten. Denna 

metod innebar att botten spelade mot verkliga spelare med varierande ranking. 
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2.2 Visuell Design  

 

 
Den visuella designen hos spelbordet kan ses i bilagan ovan. Även om visuell design har 

haft en relativt låg prioritet jämfört med de faktiska egenskaperna hos botten har tid lagts 

ned i utformningen av applikationens visuella element. Huvudmålet med den visuella 

designen hos applikationen är enkelhet, att användaren enkelt skall kunna spela mot botten 

och testa sina färdigheter. I tidigare utvecklingsstadium var användaren tvungen att skriva in 

positionen den skulle flytta en pjäs till. Detta kom att ändras i senare stadie, så att 

användaren kan flytta pjäsen med musen. Ändringen gav bättre användarupplevelse baserat 

på feedback från användare.  

 

Genom användning av biblioteket python-chess kunde prioriteten fokuseras på 

implementering av algoritmer. Python-chess är ett schack-bibliotek med stöd för flytt 

generering samt -validering, Polyglot-öppningsbokprovning, PGN-läsning och skrivning, och 

XBoard / UCI-motorkommunikation ("python-chess", 2019). Användaren kan även låta AI:n 

spela mot sig själv, resultatet efter varje ply printas då ut i konsolen och efter att spelet är 

slut kan användaren se alla drag som genomförts i analys-syfte. 
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Responstid 

 

Om en NBK attack skulle ske på en tunnelbana är snabb detektering och responstid en 

viktig del för att rädda liv och reducera antalet olycksoffer. Desto högre detektions- och 

responstid, desto mer kan medlet sprida sig genom systemet, skada fler människor samt 

göra det svårare att sanera en förorenad zon. När tåg flyttas genom tunnelbanesystemet, 

drivs luft av tågen och sprider medlarna genom stationen och bort till de närliggande 

stationerna. Ett detektering system kan enligt Policastro (Policastro, 1999) avsevärt minska 

konsekvenserna av en attack.  

 

Detektera NBK-Medel 

 

Ett system för detektion av NBK attacker måste innehålla rutiner och teknologi för att 
upptäcka och kunna bekräfta att en attack har inträffat inom kort tid. En metod som kan 
utvärderas är användningen av video i kombination med machine learning. Detektering 
innefattar inte bara NBK sensorer, utan andra metoder bör även användas som kan hjälpa 
till att snabbare identifiera och bekräfta en attack. Ett exempel där machine learning-
algoritmer kan användas utöver vart sensorerna skall placeras, vore till exempel igenkänning 
av rörelse- och ljudmönster i en tågstation. Om algoritmen tränats och fungerar bör den vara 
kapabel att upptäcka något fel i mönstret ett par minuter innan situationen sker och på så 
sätt kan förhoppningsvis attacken stoppas helt och hållet. Detta bör kombineras med en 
responsplan. På grund av att NBK-sensorer är dyra borde en optimal lösning använda sig av 
dessa metoder och rutiner ovanskrivna också. 
 
En metod bör framställas som tillåter kontrollcenter att validera var en attack är och att 
karaktärisera attacken. Tågen bör stoppas eller saktas ned för att minimera luftförflyttning på 
platsen. På grund av att detta är en respons med hög konsekvens, skall inte falska alarm 
vara frekventa, enligt Policastro (Policastro, 1999). En uppenbar metod att bekräfta attacker 
från tex nervgas är att göra det möjligt för kontrollcenter-teamet att se stationen genom 
videoövervakning. När en attack är misstänkt, kan teamet omedelbart se området och kolla 
efter tecken på en attack. Denna metod skulle förebygga responser när ingen verklig attack 
skett, så kallade falska positiva.  
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2.3 Arkitektur och Funktioner 

 

Applikationen skapades för att köras på Windows plattform, främst på grund av att testmiljön 

är en Windows PC. Programmeringsspråket som användes var Python för alla tester, pga. 

stöd från diverse maskinlärabibliotek. En alternativ lösning vore att utveckla med hjälp av C 

istället, detta hade antagligen gett högre prestanda i fråga om sökningar per sekund som 

algoritmen är kapabel att utföra.  

 

Några funktioner behövde utvecklas för stöd av datainsamling, dessa stöds av den interna 

utvecklingsmiljön, som gav utmatning på några av variablerna. Detta gav möjligheten att 

analysera och utvärdera några av nyckelaspekterna, såsom sökta noder, sökta noder per 

sekund, sekunder per drag och även topp 3 drag som algoritmen har identifierat för detta 

ply. I fallet nedan är de bästa draget algoritmen har identifierat d8h4, följt av f8c5 och g7g6.     

 

 
Utmatning av data i konsolen under spelets gång 

 

Som vi ser på bilden ovan så printar konsolen även ut vilket drag både människan och 

botten utförde, i denna bild rörde sig botten till e7e6 och spelaren till e4. Botten svarar efter 

människan rörde sig till e4 med d8h4. 
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2.4 Testuppsättning 

 

Objektiven för testen var att analysera samt att kunna besvara de forskningsfrågor som 

ställs i studien. Testpersonerna på Lichess.org informerades att de spelar mot en Schack-

bot via en funktion som Lichess stödjer där användaren kan markeras som ett “bot”-konto.  

 

För att minimera risken för att ämnet anpassade sin spelstil till mer eller mindre effektiv, gavs 

inte instruktioner till spelaren. Det skulle vara en “vanlig” match. För att utvärdera botten när 

det gäller användarens uppskattning, fick ämnet möjlighet att ge feedback om programmets 

olika egenskaper eller spelstil, i form av kommentarer i chattrummet.  

 
 

Spelstilen som användes var en Rapid-variation av Schack. För att eliminera variationer 

orsakade av olika speltyper, kördes enbart 10+0 Rapid på Lichess.org under testperioden. 

10+0 Rapid innebär att spelen max är 10 minuter i längd. Detta genomfördes för att erhålla 

större provstorlek. 

2.5 Deep Learning matematiska funktion 

 

Schack är ett spel med begränsade antal stadier, vilket betyder om oändlig datakapacitet 

fanns tillgänglig, kan schack lösas (Shannon, 1950). Varje position i schack har antingen en 

seger för vit, en seger för svart eller oavgjort. Detta kan anges via funktionen: f(pos).  

Funktionen kan beräknas genom att tilldela alla slutpositioner värdet 1, 0 eller -1, beroende 

på vem som vinner (Shannon, 1950). Sedan kan en rekursiv formel/regel användas:  

                                          𝑓(𝑝)  =  𝑚𝑎𝑥 − 𝑓(𝑝′) 

                                                        𝑝−> 𝑝′     

 

p->p’ utmärker alla giltiga drag från position p. Minus är på grund av att spelarna flyttar 

mellan positioner, om p är vitas runda, så är positionen p’ svartas runda. Detta kallas för 

Minimax. Shannon estimerar att antalet möjliga positioner i Schack är 1043(Shannon, 1950). 

Det finns inget sätt att realistiskt sätt beräkna alla dessa drag. Därför tillgrips 

approximationer till f(p). 
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Anledningen till att använda maskinlära är för att approximera funktioner efter givna data. Så 

anta att algoritmen kan lära från stora mängder data, kan funktionen f(p) läras.  

 

Schackspel-data laddas ned från både Kingsbase (Kingsbase, 2018) samt FICS databas 

(FICS, 2019), vilket innehåller miljontals schackparti. 100 miljoner schackparti laddades ned 

från FICS, i PGN format och 5 miljoner från Kingsbase. Kingsbase datasetet innehåller 

enbart spel från personer med minst 2000 i rating, medan FICS innehåll är mixat. 

 

Funktionen f(p) lärs genom att använda 2 principer: 

1. Spelare kommer välja ett optimalt eller nästan optimalt drag på grund av att de flesta 

i datasetet Kingsbase har hög ELO (rank). Detta innebär att för två positioner i följd 

𝑝−> 𝑞 observerat i spelet, kommer funktionen bli 𝑓(𝑝) =  −𝑓(𝑞) 

2. För samma anledning som ovan, att gå från p, inte q men till en slumpmässig 

position 𝑝−> 𝑟 måste 𝑓(𝑟) > 𝑓(𝑞) för att den slumpmässiga positionen är bättre för 

nästa spelare och sämre för spelaren som genomförde draget. 
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2.6 Deep Learning med Neuronnät modell 

 

Varje schack-bot startar med någon typ av funktion f(p) som approximerar värdet av 

positionen. Detta kallas för en utvärderingsfunktion.  

 

Denna funktion kombineras i första försöket med djupsökning med miljontals av positioner 

ner till spelträdet. Anledningen till att detta genomförs är för att approximera fler rundor 

korrelerar med högre ELO-nivå enligt flertalet studier (Heinz, E. A.). 

  
(Sökdjup och Elo-korrelation) 

 

Studierna i bilagan ovan fann från +195–246 ELO-ökning per ply som botten kan förutspå 

(Heinz, E. A.). Ordet “runda” kan vara problematiskt i schacks scenario på grund av att det ej 

är tydligt om personen refererar till svart samt vits drag eller bara ett utav dragen. I 

schackterminologi betyder Ply halv-drag, av ena spelaren. Således, efter 20 rundor har 40 

plies slutförts, 20 för vita, 20 för svarta.  

 

För att konstruera neuronätet används f(p) med 3 lager djup, 2048 enheter nätverk. Input för 

dessa är 768(8*8*12) spelbräde som indikerar om varje brädtyp (12 st totalt) finns i varje 

kvadrat (8*8=64 rutor totalt i schack). Efter tre matrismultiplikationer läggs de ihop till en 

slutprodukt med 2048-bred vektor, för att simplifiera dem till ett värde.  

 

För att träna nätverket används (p,q,r) tripletter, som matas genom nätverket. Sigmoid 

funktionen ser ur på detta vis: 

𝑠𝑢𝑚(𝑝, 𝑞, 𝑟)𝑙𝑜𝑔𝑆(𝑓(𝑞) − 𝑓(𝑟)) + 𝑘𝑙𝑜𝑔(𝑓(𝑝) + 𝑓(𝑞)) + 𝑘𝑙𝑜𝑔(−𝑓(𝑞) − 𝑓(𝑝)) 

 

Denna funktion togs fram med hjälp av tidigare arbeten, huvudsakligen från Gibbs (Gibbs et 

al, 2000) där det skapas en Bayesiansk binär klassificerare. Men också med hjälp av tidigare 

arbeten från Han (Han et al, 1995), Yin (Yin et al, 2003), Cybenko (Cybenko, 1989), 

Funahashi (Funahashi, 1989) och Hecth (Hecth, 1992). Notera att funktionen i sig själv inte 

har någon aning om reglerna i schack. Modellen lär detta genom att observera ett stort antal 

schackpartier. För att genomföra detta används Deep Learning i första skedet. I senare 

stadie implementerades en Minimax-lösning med Alpha-beta-pruning och Beam Search. 
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2.7 Prestanda 

 

Eftersom applikationen är avsedd att användas på persondatorer med begränsade resurser 

jämfört med datacenter, har resursanvändning och prestandaoptimering större betydelse. 

Om vi kan förbättra prestandan hos algoritmen, kan den genomsöka fler noder/sekund. För 

att minimera programmets resursanvändning har alla funktioner och algoritmer utformats så 

att de är så lätta som beräkningsmässigt är möjligt.  

 

En alternativ implementering av Python, kallat PyPy användes även i optimerings syfte. 

PyPy är en snabb, kompatibel alternativimplementering av Python-språket (PyPy, 2007). 

Baserat på insamlade data från 601 spelade rundor kan vi se att kompilera med PyPy istället 

för Python ökade prestandan hos AI:n från ett genomsnitt på 3166 noder/sekund 

genomsökta till 6607 noder/sekund. Detta kom att bli viktigt på grund av att beräkning för 

vissa nätverk inom säkerhetsområdet, t ex vattennätverk kan ha flera tusentals olika noder. 
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3 Teori 

3.1 Stackelberg-strategi 

Stackelberg används främst inom ekonomiska sektorn och säkerhetssektorn för att få fördel 

över konkurrenter, när de tävlar om kvantitet. För att modellen skall fungera krävs det att 

ledaren har information om följaren, följaren måste observera kvantiteten vald av ledaren.  

I ett Stackelberg spel rör sig en spelare(ledaren) först följt av alla andra spelare(följare) 

(Simaan et al, 1973).  

 

Stackelberg modellen introducerades först av Heinrich von Stackelberg, i boken ”Market 

Structure and equilibrium” år 1934. Denna modell har en liknelse till Nash Cournot modellen, 

i båda modellerna så tävlar firmor om kvantitet av produktion. Skillnaden i en Stackelberg-

modell är att en ledare väljer sin produktion först (Hamilton et al, 1990). Efter ledaren har 

producerat, observerar följaren produktionen. I en Cournot modell sker båda dessa 

samtidigt, utan kunskap om konkurrenten. I ett Stackelberg spel har man alltså ett 

sekventiellt synsätt (Hamilton et al, 1990). 

 

Två olika företag tillverkar identiska produkter. Ledaren rör sig först för att besluta 

produktionsnivå. Följaren observerar beslutet som ledaren tagit, för att hädanefter välja sin 

produktionsnivå. 

 
Detta kan beskrivas som Q = qa + qb 

 

Q = marknadensmängd av produktion 

 

qa = ledarens produktion 

 

qb = följarens produktion 

 

Stackelberg använder en metod som heter bakvänd induktion (Leitman, 1978). Denna teknik 

hjälper oss att hitta lösningen till ett multi-stegs problem. Det är processen att resonera 

bakåt, från slutet av problemet, för att bestämma en sekvens av optimala handlingar. 
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Stackelberg-modellen har på senare år dock fått kritik från ett flertal studier från bland annat 

Korzhyk och Jain (Korzhyk et al, 2011) (Jain et al, 2010) om den verkligen lämpar sig för 

skydd av kritisk infrastruktur i lika hög grad som den används i dagsläget. Ett exempel är 

Federal Air Marshal Service, som har omfattande utmaningar med schemaläggning enligt 

Jain (Jain et al, 2010), trots att de har implementerat IRIS, en Stackelberg-algoritm. Därför 

kommer ett alternativ till denna strategi, kallat Nash istället användas för att bestämma 

placering av NBK-sensorer på tågstationer. 

3.2 NBK-sensorer 

 

Sensorer har på senare år utvecklats för att utföra ett alltmer bredare spektrum av 

miljöövervakningsuppgifter. Detta inkluderar att detektera luftföroreningar, övervaka 

vägförhållanden, trafik och på senare år till och med självkörande fordon. En av dessa 

sensorer som kan detektera luftföroreningar kallas för NBK-sensorer, vilket kan detektera 

nukleära, biologiska och kemiska utsläpp eller transport av farliga material. Flera städer runt 

om i världen, tex Washington, har redan börjat använda sig av dessa sensorer som stöd och 

skydd för befolkningen. 

 

Branddetektorer kan övervaka och analysera inkommande strålning på olika våglängder, 

luftfuktighetssensorer kan testa luftfuktigheter, daggpunkter, etc. Fuktsensorer kan mäta 

fuktigheten i gaser, strålningssensorer kan mäta radioaktivitetsnivåer och stråldoserna. Som 

vi ser finns det ett flertal användningar av sensorer, men en av dessa som är under 

utveckling idag är NBK-sensorer. 

 

Vad kan NBK-sensorer detektera? 

 

Exempel på biologiska ämnen som kan detekteras är Mjältbrand, Botulinumtoxin och 

Smittkoppor. Kemiska ämnen kan exempelvis vara Sarin, som är en genomskinlig och luktfri 

gas, vilket gör den extra svår att detektera för människor. Sensorerna fungerar normalt sett 

genom provtagning och bearbetning av luftproverna för att detektera specifika NBK-medel.  
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Var kan NBK-sensorer användas? 

 

Idag används typiskt sett fasta sensorer på geografiska platser av intresse, exempelvis i 

byggnader eller områden av stor popularitet eller av politiskt intresse. De skulle även kunna 

placeras för att upptäcka transport av farliga ämnen, genom placering längs vägen eller vid 

tullen. Men för att upptäcka luftburna agenter i en stad, kommer ett stort antal sensorer att 

krävas. Därför behövs en metod för att optimera placeringen av dessa, vilket också är det 

som skapas i denna studie, med hjälp av Nash-strategi och Minimax. 

3.3 Nash-strategi 

Nash Equilibrium eller Nash-jämvikt, är ett spelteori koncept som beslutar den optimala 

lösningen i ett icke-samarbetes spel. 

 

Nash-jämvikt är i dagsläget ett av de grundläggande begreppen inom spelteori. Teorin 

kontextualiserar beteendet och interaktioner mellan speldeltagare för att bestämma det 

bästa resultatet (NASH, 1951). Nash-jämvikt upptäcktes av den amerikanska matematikern 

John Nash, som år 1994 fick Nobelpriset i ekonomi för sitt bidrag. 

 

Nash-jämvikt exempel: 

Föreställ två olika företag i konkurrens: företag A och företag B 

 

Båda företagen vill besluta om de skall lansera en ny reklamkampanj för deras produkter. 

Om båda företagen beslutar sig för att annonsera, kommer varje företag att få 100 kunder. 

Om bara ett företag beslutar sig för att annonsera, kommer det få 200 kunder, medan det 

andra företaget inte kommer att attrahera nya kunder. Om båda företagen beslutar sig för att 

inte annonsera, kommer inga av företagen få nya kunder. Tabellen kan se ut som sådan: 

 
 

Företag A borde annonsera sina produkter för att strategin ger bättre lönsamhet än att inte 

annonsera, samma situation för företag B. När båda företagen annonserar deras produkter 

och får 100 kunder vardera har vi uppnått Nash-jämvikt (Nash Equilibrium).  

 

I motsats till föregående teori, baseras Nash-strategin på frånvaron av koalitioner. Det antas 

att varje deltagare agerar självständigt, utan samarbete eller kommunikation med någon av 

de andra parterna (NASH, 1951). Jämviktspunkt, även så kallad Nash Equilibrium är den 



Alexander Tarberg 

huvudsakliga beståndspunkten i denna teori. Detta begrepp ger en generalisering av 

begreppet lösning för ett två personers Zero-sum spel (tex Schack). Zero sum spel innebär 

en matematisk representation av en situation där varje deltagares vinst eller förlust av nytta 

är balanserad exakt av förlusterna eller vinsterna hos de övriga deltagare (Binmore, 2007). 

Inga spelare har alltså något att vinna av att ändra enbart deras egna strategi. 

 

Om vi pratar om spelteori, om varje spelare har valt en strategi och ingen kan dra nytta av 

att ändra strategin, medan de andra spelarna håller sig oförändrade, utgör detta Nash 

Equilibrium eller Nash-jämvikt (Osborne, 1994). En grupp av spelare är alltså i Nash-jämvikt 

om varje spelare tar det bästa möjliga beslutet, med beaktandet av de andra spelarnas 

beslut i spelet, så länge som besluten förblir oförändrade. 

 

Nash fann att uppsättningen av jämviktspunkten i ett tvåpersoners zero-sum spel helt enkelt 

är uppsättningen av alla par av motsatta bra strategier. Nash visade även att ett ändlöst 

icke-kooperativt spel såsom schack eller poker alltid har minst en jämviktspunkt. Arbetet han 

genomförde bevisade även den geometriska strukturen hos uppsättningen av 

jämviktspunkter i ett lösbart spel. Nash visade alltså att det finns en Nash-jämvikt för alla 

ändliga spel. Minimax som används i denna studie är helt enkelt en specifik instans av 

Nash-teorin, för två-spelare Zero-sum spel. Nash-teorin är således en generalisering av 

Minimax. 

3.4 Minimax 

För att demonstrera en Minimax-implementering, låt oss anta att en utvärderingsfunktion för 

schack har skapats. Pjäsernas värde hos en utvärderingsfunktion kan se ut som följande 

tabell: 

 
 

Högre poäng i utvärderingsfunktionen korresponderar med en högre värdesatt pjäs. 

Eftersom spelet är förlorat när kungen är tagen får dessa högsta poäng. Detta fortsätter ner 

till bönderna, som har lägst poäng. Den konkreta förbättringen som bör fås vid 

implementering av en utvärderingsfunktion är att algoritmen kommer att fånga en pjäs, om 
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den kan (Shannon, 1950). Hädanefter kan ett sökträd skapas, från vilket algoritmen kan 

välja det bästa draget från. Detta görs genom att använda Minimax-algoritmen. 

 

Minimax är en beslutsregel som generellt används inom artificiell intelligens, beslutsteori 

samt inom statistik (Maschler et al., 2016). Minimax värdet av en spelare är det lägsta värdet 

spelare a kan tvinga spelare b att få, utan att veta den andra spelarens åtgärder (Maschler 

et al., 2016). Regeln används för att minimera möjliga förlusten i värsta fall. På grund av 

komplexiteten att demonstrera dessa noder och Minimax algoritmen hos Schack, så 

genomgås ett simplare spel. I detta spel finns det enbart tre olika beslut för varje runda. 

Detta spel körs enbart i två rundor. MAX-spelaren skall få så högt värde som möjligt. MIN-

spelaren så lågt värde som möjligt. Då framstår 13 noder: 

  
△ noderna är den maximerande spelarens noder, där det är MAX:s tur att flytta. ▽ noderna 

är MIN-noder. Terminala noderna visar värdet för max, de andra noderna är märkta med 

deras minimax värden.  

 

Den maximerande spelarens bästa drag i rot-noden blir därför i detta fall via a1 till B noden, 

på grund av att det leder till ett stadie med det högsta värdet (B är 3 jämfört med C och D 

som är 2). Den minimerande spelarens bästa svar är b1, för att det leder till det lägsta 

värdet. Om valet ges väljer MAX således att flytta till ett tillstånd av maximalt värde, medan 

MIN föredrar det lägsta värdet. Om ett spelträd liknande det ovan tas i åtanke, fast med 

betydligt fler olika beslut, kan den optimala strategin bestämmas från mini-maxvärdet för 

varje nod, som kan definieras Minimax(n) för Schack.  

 

En av nyckel-funktionerna för Minimax beslutsfattande är att de är icke-probabilistiska, 

algoritmen gör inga antaganden om sannolikheten för olika resultat, bara en scenarioanalys 

av de möjliga resultaten och deras utkomst. Därför är den flexibel till förändringar i 

antaganden, vilket flertalet andra tekniker inte är. Detta visade sig viktigt i 

verksamhetsrelaterade implementeringar. För Schack är tidskostnaden att genomföra denna 

Minimax-sök opraktisk, men denna algoritm tjänar som grund för den matematiska analysen 

och för mer praktiska, optimerade algoritmer. Minimax kan optimeras med flera metoder, 

bland annat Beam Search samt Alpha-beta-pruning. 
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3.5 Beam Search 

Beam Search är en heuristisk sökalgoritm som utforskar en graf genom att expandera de 

mest lovande noderna inom ett dataset. Detta är en optimeringsmetod som kan reducera 

minneskrav signifikant (Reddy, 1977). Inom Beam Search förutbestäms antalet bästa 

partiella lösningar som kandidater, som själv definieras av programmeraren. Exempelvis om 

x definieras som 3, så arbetar Beam-search algoritmen fram 3 lösningar. Detta garanterar 

dock inte att en av de tre lösningarna är optimala, eftersom det kanske är lösning 11 som 

ger bäst utkomst. Beam Search definieras därför som en girig algoritm. 

 

De flesta människor som spelar schack överväger endast ett fåtal sätt att förflytta pjäserna 

från varje position. Ett sätt att imitera detta är med hjälp av beam search: för varje lager 

övervägs endast en “stråle” av n bästa drag (vilket hänvisas från en utvärderingsfunktion) 

istället för att överväga alla möjliga drag (Russell and Norvig, 2016). Tyvärr kan detta sätt att 

förutspå vara farligt på grund av att det inte finns någon garanti att det bästa resultatet inte 

skärs bort. Medan Alpha-beta-pruning enbart skär bort noder som har bevisats utanför de 

nuvarande α, β-spektrumen. 

 

För att bygga sökträdet används BFS algoritmen för att bygga ett sökträd. I varje nivå av 

trädet genererar den efterföljare av staterna på dess nuvarande nivå. Sedan sorteras dessa i 

ökande ordning med heuristisk kostnad. Beam-search lagrar dock bara det förutbestämda β-

spektrumet inom varje nivå(strålbredd). Endast dessa stadier expanderas. Ju större 

strålbredd, desto färre stadier beskärs.  
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3.6 Alpha-Beta-Pruning 

Den exponentiella komplexiteten hos Minimax-sökningar kan lindras genom att beskära 

noderna i spelträdet som utvärderas. Detta kallas för Alpha-beta-pruning. Alpha-beta-

pruning implementeras för att förbättra prestandan hos Minimax-algoritmen, vad gäller 

sökhastighet. 

 

Den huvudsakliga idén bakom denna optimeringsmetod kan summeras genom detta citat “If 

you have an idea which is surely bad, don't take time to see how truly awful it is”. Det är 

möjligt att beräkna det korrekta minimax-beslutet utan att kolla varje nod i spelträdet. 

 

 
Värdena hos de kryssade kommer inte att evalueras vidare på grund av att -80 redan har 

redan hittats. Genom att inte beräkna värdet hos noder som har säkerhetsställs som dåliga, 

höjs kapaciteten, dvs sökningar/sekund hos Minimax algoritmen. Utkomsten förblir dock 

densamma i slutändan som Minimax, förutom att beräkningstiden förbättras.  

 

Alpha-beta-Pruning tillåter oss således att ignorera delar av sökträdet som inte har någon 

effekt på det slutgiltiga resultatet och den heuristiska utvärderingsfunktionen tillåter oss att 

approximera den användningen av ett tillstånd utan att genomföra en komplett sökning. 

 

För att jämföra Minimax med samt utan Alpha-beta-pruning bör förgreningsfaktorn 

undersökas. Förgreningsfaktorn för schack är ungefär 35(i genomsnitt) (Russell and Norvig, 

2016). 35^5 är 50 miljoner, så om Minimax-sök används kan ungefär 5 plies kontrolleras 

under normala förhållanden. Även fast det inte är inkompetent, kan ett sådant program luras 

av en genomsnittlig schackspelare, som kan planera sex-åtta rundor framåt enligt Russell 

(Russell and Norvig, 2016). 

 

Genom att implementera Alpha-beta-pruning reduceras antalet sökningar i sökträdet, och då 

kan programmet, enligt Norving (Russell and Norvig, 2016) söka på 10 plies djup, vilket kan 

resultera i betydande högre spelnivå hos schaktbotten. Detta kräver dock betydande 

optimering i programkoden samt en annan kodmiljö som är optimerad för hastighet, såsom 

C/C++. På grund av att implementeringen genomfördes i Python-miljön var det inte 

realistiskt att uppnå 10 rundor, även när koden optimerades med PyPy. Om Quiescence Sök 

hade implementerats hade antagligen flera rundor kunnat genomsökts, vilket genomgås 

senare i “träningsproblem” sektionen. 
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För att nå högsta nivå behöver funktionen optimeras ytterligare med en stor databas som 

innehåller optimala öppningar och slutliga drag (på grund av signifikansen detta har på 

högre spelnivå). Om dessa tekniker beskrivna ovan och tidigare kombineras kan det 

resultera i ett program som kan spela schack och antagligen andra spel på hög nivå.  

 

3.7 Deep Learning med Neuronnät Modell 

 

Neuronnät är biologiskt inspirerade modeller inspirerade av forskning av D. H. Hubel och T. 

N. Wiesel (Hubel and Wiesel, 1962). De föreslog en förklaring till hur däggdjur visuellt 

uppfattar världen runt dem med hjälp av en skiktad arkitektur av neuroner i hjärnan, vilket i 

sin tur inspirerade ingenjörer att försöka utveckla liknande mekanism för datorer. 

 
 

Neuronät består av många små enheter som kallas för neuroner. Dessa neuroner grupperas 

till flera lager. Neuroner av ett lager injicerar med neuroner från nästa lager. Detta sker 

genom viktade anslutningar, vilket justerar anslutningarna med ett nummer. Neuronen tar ett 

värde av den anslutna neuronen och multiplicerar det med deras kopplingars vikt. 
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Summan av alla anslutna neuroner kallas för biasvärde. Detta biasvärde läggs in i en 

aktiveringsfunktion f(x), vilket transformerar värdet matematiskt innan det slutligen kan 

passeras till nästa neuron. 

 
 

På detta sätt så propageras inputsen genom hela nätverket. Anledningen till att dessa 

inmatningar används är för att hitta rätt vikter, för att uppnå det tänkta resultatet. Detta kan 

göras genom olika tekniker inom maskinlära. 
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3.8 Träningsproblem 

 

Quiescence Sök: Vissa bord är svårare att evaluera än andra. Till exempel under senare 

stadie av spelet, misslyckas ofta utvärderingsfunktioner att producera bra förutsägelser 

(Thrun, 1995). Detta var även sant för botten som skapades i denna studie, vilket påverkade 

spel-förmågan negativt. Dock så lyckades botten trots detta vinna de flesta spel i slutspelet, 

på grund av snöbollseffekten botten hade från mitten av spelet. En aspekt som skiljer 

mänskliga spelare från bottar är att människor har intuition för att bestämma huruvida de 

skall överge ett dåligt drag eller söka ett bra drag djupare. Quiescence sök försöker att 

imitera detta beteende genom att söka lovande drag djupare, för att säkerhetsställa att inte 

fällor finns. Quiescence sök hittar i princip hot och på så sätt fördjupar den sök kapaciteten 

(Thrun, 1995).  

 

Quiescence sökningar härleds från tanken att expandera sökningen precis nog, och bara 

precis nog för att undvika att utvärdera en position där taktisk störning pågår. Taktiska 

störningar kan vara den simplaste lösningen, som leder till ett fångst-träd i en minimax 

algoritm. Det innebär att en taktisk störning är närvarande om en omedelbar fångst av pjäs 

är tillgänglig. Sedan finns det mer komplexa, sofistikerade definitioner som tar hänsyn till 

andra variabler, t ex pjäser som redan tillfångatagits i tidigare skede. Beal definierar ett 

Quiescence-sökträd som “at each node, the side to play is given the option of choosing the 

best capture or taking the static evaluation” (Beal, 1990). Denna sökalgoritm kan kombineras 

med bland annat Minimax. Quiescence sök kan förbättra främst slutspelet hos botten, på 

grund av att den mildrar Horisonteffekten. 

3.9 Horisonteffekten 

Vid utvärdering av ett stort spelträd med minimax med alpha-beta-pruning är sökdjupet 

begränsat, främst på grund av genomförbarhetsskäl. Utvärdering av ett partiellt träd kan 

dock leda till vilseledande resultat. Detta kan observeras när en signifikant förändring sker 

precis över horisonten av sökdjupet, och botten faller för Horisonteffekten.  

 

Denna effekt är enligt Berliner en fundamental svaghet i träd-sökning modellen, mer specifikt 

i situationer där inte hela trädet kan sökas (Berliner, 1973). Horisonteffekten orsakar 

oförutsägbara utvärderingsfel, främst på grund av interaktionen mellan den statiska 

utvärderingsfunktionen och reglerna för sökterminering (Berliner, 1973). Sålunda är det 

möjligt för en dator som enbart söker ett fåtal plies framåt möjligt att den gör ett dåligt drag, 

men effekten är inte synlig för datorn på grund av att datorn inte söker till djupet för att hitta 

felet, på grund av att den “statiskt” söker exempelvis 5 kompletta rundor och inget mer. 

Genom att delvis söka taktiska störningar i flera plies med Quiescence-sök kan denna effekt 

kringgås. 
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4.0 Resultat 

4.1 Schack Experiment 

Applikationen kunde framgångsrikt spela mot samt samla in data från andra spelare på 

relativt hög nivå. Botten toppade på ELO/Rating 1936 i Rapid 10+0 kategorin, efter två 

dagars spelande på Lichess.org. Experimentet genomfördes genom att härma bottens drag 

mot Lichess.org manuellt mot en lokal testmiljö, annars hade fler spel genomförts. 

 
 

 

Lichess använder ELO-klassificeringssystem för att ranka spelare. Spelarens betyg ökar ifall 

de presterar bättre än förväntat och ner om sämre. Storleken för förändringen beror på 

motståndarens betyg. Vilket är även varför resultatet baseras på detta, i form av hur erfaren 

schackbotten är. 

 
Elo-rating skala i Schack (Elo, 2008) 

 

Enligt ELO-skalan, placeras botten i klass A kategorin, med enbart 64 poäng ifrån “candidate 

masters, experts” kategorin. För att jämföra spelar Stockfish Nivå 8 på 2600 ranking. Vilket 

betyder att trots att så få spel spelades, lyckades botten spela upp till relativt hög nivå. 
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Efter test av både neuronnät samt enbart minimax algoritm så överträffade Minimax 

algoritmen de andra försöken. Det bör klargöras att Deep Learning med neuronnät är möjligt 

att implementera och antagligen den bästa lösningen, förutsatt att personen i fråga har nog 

med beräkningskraft. Datorn som användes för att träna nätverket i studien har GTX 1080, 

trots detta hade den inte tillräckligt med beräkningskraft för att träna nätverket (inom rimlig 

tid) till ett stadie där neuronäts-schackbotten överträffade Minimax-implementeringen. Den 

simplare implementeringen överträffade således den komplexa. 

 

Dock kan det ses i andra fall, såsom AlphaZero, att det är möjligt att träna ett djupt neuronät 

som kan slå både de bästa spelarna i världen, men också Stockfish (Silver et al., 2018). Men 

det krävs mer beräkningskraft. Forskarna i AlphaZero’s fall hade tillgång till ett stort 

datacenter: “5,000 first-generation TPUs to generate self-play games and 64 second-

generation TPUs to train the neural networks” (Silver et al., 2018). 
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4.1 Tunnelbanesystem Defender-Attacker Model 

 

Teoretisk sett ser en defender-attacker-defender model enligt Brown (Brown, 2005) ut på 

detta vis: 

 

𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑦 
 

Vi definierar ytterligare variabler och tar de fyra kriterierna i åtanke (som definieras i 

sektionen “tidigare arbete”). Modellen blir då: 

 

𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑦 
𝑧 ∈ 𝑍 𝑥 ∈ 𝑋(𝑧) 𝑦 ∈ 𝑌(𝑥) 

 

z betecknar en binär vektor av försvarsbeslut (zk = 1 om tillgången K är härdad). Budget är 

också något vi behöver tänka på, så z∈Z betecknar detta eller möjligtvis andra möjliga 

begränsningar. X(z) betecknar att ett antal attackerar strategier/platser. Försvararen vill 

identifiera en plan för att skydda tågstationerna(z) när attackeraren kan se skadan som kan 

garanteras, så att skadan kan minimeras.  

 

Israeli och Wood (Israeli och Wood, 2002) har utvecklat en speciell beskrivning för att lösa 

tri-nivåer för specifika scenarion, men att lösa detta problem på en tri nivå är extremt 

komplext och därför ur sikte för detta arbete. 

 

I detta scenario används istället den Minimax modell, fast på en bi-nivå, samma nivå som 

implementerades i Schack-experimentet. 

 

Definition och variabler 

𝑘 är tillgången som myndigheten vill skydda. 

𝒍𝒌 är värdet som attackeraren får utav att attackera en oskyddad tillgång k 

𝐹𝑘är reducering av värdet av att attackera myndighetens k tillgång om tillgången skyddas 

𝑋𝑘 = 1 om beskyddarens tillgång skyddas, annars 0 

𝒀𝒌 = 1 om attackeraren attackerar skyddarens tillgång, annars 0 

 

Minimax Modell Formulering 

𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥(𝑙 + 𝑥𝑇𝐹)𝑦 
𝑥𝜖𝑋     𝑦 

 

Anta att en attentator vill attackera, genom att skicka ut b antal lag att attackera b olika 

tunnelbanestationer i en stad som innehåller 𝑀 > 𝑏 stationer. Myndigheter i detta scenario, 

har m lag där 𝑚 < 𝑀 med vilket skyddade stationer blir osårbara (även om ett system alltid 

är sårbar till en viss del). Om stationen k är skyddad får attackeraren ingen fördel genom att 

attackera. Detta problem kan formuleras 
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𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 ∑

𝑀

𝑘=1

(𝑙𝑘 + 𝑥𝑘𝐹𝑘 )𝑦𝑘  

𝑌𝑘𝜖{0,1}    ∀𝑘 

där 𝑋 = {𝑥𝜖{0,1} 𝑀 |  ∑𝑀
𝑘=1 𝑥𝑘 = 𝑚} 

 

Golden (Golden, 1978) har tidigare formulerat minskade kostnader för nätverks flöde med 

hjälp av Minimax, vilket användes som stöd för att utveckla denna modell. Antog, precis som 

Golden, att kontinuerliga attacker utgör en rimlig approximation av verkligheten. Använde 

även tidigare arbete som hjälpmedel från Brown et al (Brown et al, 2005) där de skapar en 

dubbelsidig optimeringsmodell för ballistiskt missilförsvar. Till sist användes den föregående 

kunskapen, programkoden och resultatet från implementeringen av schackalgoritmen för att 

utveckla denna modell. Skillnaden mellan denna modell och schackexperimentet är att 

andra variabler används. 

 

4.2 Variabler för placering av NBK-sensorer 

 

Input 

𝑆𝑖 sensor detektor index (0 om ej placerad, 1 om placerad) 

𝑏𝑎,𝑖 första detektor index 

𝑆𝑚𝑎𝑥 maximalt antal sensorer som tillåts 

𝐹𝑆𝑎  uppsättning av förorenade stationer 

𝛼 𝑎  𝛼 𝜖 𝐴 Sannolikhet att en attack kommer ske på plats a 

𝐴 Uppsättning av attacker 

𝑊NBK attack-uppsättning med väst rådande vindförhållanden (vi separerar alltså stationer 

baserat på vindförhållande, vilket blir riktningen tåget anländer från).  

𝑊𝑖 Attack 𝑖 inom attack uppsättning𝑊 

𝑆𝑤 optimala sensor konfiguration för väst 

𝐶𝑣(𝑡1, 𝑡2)Totala mängd NBK-medel levererat från tid i nod (Varje station anses vara en nod) 

𝑡1 till 𝑡2 

𝐹𝑎,𝑣(𝑡) Tågtider funktion för tid och plats 

 

Output 

𝑉 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3. . . 𝑣𝑛) Rekommenderade stationer för placering av NBK-sensorer given 

𝑆𝑚𝑎𝑥 antal sensorer 

𝑊𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 Optimala sensorkonfiguration för alla attack-uppsättningar(kombinerade) 

𝑆𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑓𝑜𝑔𝑎𝑑𝑒 Sammanfogade sensor konfigurering för alla kombinerade uppsättningar 

attacker 

𝑤𝑎 Resultat av attack 
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Formulering Minimax Placering av Sensorer 

 

Anta att det finns en uppsättning av sensorer redo för placering, där N är antalet sensorer. A 

är uppsättning av attacker, där varje attack unikt identifieras och specificeras genom plats 

och tid. 𝛼 𝑎 är sannolikheten att det kommer ske en attack på 𝛼 𝜖 𝐴. 

 

Variablerna för optimering av problemet är sensorlokalisering index 𝑠𝑖 som är 0 om ingen 

sensor är placerad på stationen(noden) 𝑠𝑖 och 1 annars. Första detektorindex är 𝑏𝑎,𝑖, som är 

0 ifall en sensor inte är den första vid stationen(noden) 𝑣𝑖 att reagera på en attack 𝛼 𝜖 𝐴och 

1 annars. Antar att detektering sker när en NBK-agent når en viss förutbestämd 

koncentrationsgräns. Funktionen för placering av sensorer blir då 

𝑚𝑖𝑛 ∑

𝑎𝜖𝐴

∑

𝑖𝜖𝐹𝑆𝑎

𝛼𝑎𝑤𝑎,𝑖𝑏𝑎,𝑖 

 

Hjälpmedel för framtagandet av denna algoritm kommer från Berry (Berry et al, 2005) där de 

bestämmer placering av sensorer i ett vattennätverk samt föregående Minimax-algoritm. 

4.2 Placering av NBK-sensorer 

 

Målet med placeringen av sensorerna var att minimera responstid baserat på antal sensorer. 

Genom användning av tunnelbanekarta samt tågtider och med hjälp av modellen kan 

placering av sensorer fastställas. Lösningen som togs fram var baserat på 3 st totala 

sensorer, där en installeras i Rosslyn, en i Dupont Circle och slutligen en i Enfant Plaza. I 

detta fall vore den värsta platsen att ta emot en attack i Glenmont(i fråga om svarstid), vilket 

har markerats med ett kryss på kartan. 
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Placering av NBK-sensorer (där antal sensorer är 3) 

 

Om budgeten tillåter flera detektorer, kan vi fastställa ytterligare positioner som vore 

lämpliga för installation av sensorer, vilket visas nedan: 
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Placering av NBK-sensorer (där antal sensorer är 5, utöver de 3 som redan fastställts) 

 

 

I bilagan ovan ses platserna för ytterligare sensorer, algoritmen rekommenderar att 

sensorerna placeras i Fort Totten, Pentagon, Chinatown, Stadium-Armory och King Street 

Old Town. 

 

I bilagan ovan ses platserna för ytterligare sensorer, algoritmen rekommenderar att 
sensorerna placeras i Fort Totten, Pentagon, Gallery Place - Chinatown, Stadium-Armory 
och King Street Old Town. 
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Sensor Konfiguration med 𝑆max = 3 

Set Station 

S3 Rosslyn, Dupont Circle, L’Enfant Plaza 

Set Passagerarantal utav alla Washington tunnelbanestationer 

S3 11, 8, 7 

 
Om vi studerar tabellen ovan kan vi se ett tydligt sammanband att stationen med flest 
passagerare inte nödvändigtvis är den bästa platsen att placera sensorerna på. Rosslyn är 
på plats 11, Dupont Circle 8 och L’Enfant Plaza plats 7 rankade efter de genomsnittliga 
antalet passagerare under februari 2016 enligt data från WMATA (WMATA, 2016). 
 
Sensor Konfiguration med 𝑆max = 8 

Set Station 

S8 Rosslyn, Dupont Circle, L’Enfant Plaza, Fort Totten, Pentagon, Gallery Place, 
Stadium-Armory, King-street 

Set Passagerarantal utav alla Washingtons tunnelbanestationer 

S8 11, 8, 7, 24, 9, 2, 79, 27 
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5.0 Diskussion och Analys 

 
Det är inte tydligt vilken av strategierna som presterar bättre, men vi kan konstatera att i 
vissa specifika scenarion bör den ena algoritmen överträffa den andra. Till exempel, där 
attackeraren inte planerar sin attack utifrån skyddsstrategier som har implementeras bör 
Nash-algoritmen vara överlägsen. Men även utanför säkerhetsområdet, speciellt inom zero-
sum spel där vi har all information om båda parterna, lämpar sig Nash-strategin bättre (till 
exempel schack). Experiment från Korzhyk (Korzhyk, 2011) tyder på att Stackelberg är 
“vanligtvis” en Nash-strategi. I många scenarion producerar båda strategier samma 
resultat.  Nash-strategin är således ett hållbart alternativ till Stackelberg och bör därför 
studeras vidare i framtida studier. 
 
Denna modell och implementering kan förhoppningsvis vara ett användbart tillägg för att 
beräkna spelteori lösningar, i flera verkliga domäner, både inom säkerhetsområdet men 
också utanför. En fördel med lösningen i detta arbete är att den går att implementera på 
majoriteten av spel (inte bara inom säkerhet-domänen), som visades på genom schack 
experimentet, som är ett zero-sum, perfekt informations spel (Guillermo, 1995). Men även i 
scenarion där vi inte har all information, ett non-zero-sum spel, som för skydd av ett 
tunnelbanesystem. 
 
Flera andra arbeten modellerar terroristattacker på tågstationer, flygplatser och andra 
kritiska infrastruktur, tex Brown (Brown et al, 2005), Drake (Drake, 1998) och Pluchinsky 
(Pluchinsky, 2005) med en Stackelberg-strategi. Vidare så appliceras Stackelberg spel inom 
andra områden, såsom schemaläggning och nätverksdirigering (Korilis, 1997) 
(Roughgarden, 2004). Till skillnad från dessa studier, fokuserade denna på att illustrera och 
gå tillbaka till grunden av spelteori, Minimax. Den generella minimax-teorin föreslår att inom 
ett zero-sum, 2-personer spel så är Minimax en Nash-strategi och därför utbytbar med en 
SSE-strategi, som Stackelberg är (Sion, 1958). 
 
Nuvarande algoritmer som använder Stackelberg-strategi är otillräckliga för flertalet 
applikationer och implementeringar i verkliga scenarion. Till exempel FAMS, som har 
omfattande utmaningar med schemaläggning enligt Jain (Jain et al, 2010), trots att de har 
implementerat IRIS, en Stackelberg-algoritm. Detta beror enligt Jain på grund av algoritmen 
endast anser scheman med enbart en avgång och retur flygning (Jain et al, 2010). 
 
Betydande forskning för spelteoretiska tillvägagångssätt för skydd av kritisk infrastruktur 
såsom frakt, hamnar, transport och flygplatser har på senare tid fått forskningsintresse 
(Kiekinveld et al, 2009) (Korzhyk et al, 2011) (Shien et al, 2012) (Paruchuri et al, 2008).  
 
Faktum är att två viktiga implementerade säkerhetsapplikationer använder Stackelberg-
algoritmer: ARMOR och IRIS. ARMOR har använts i över två år av Los Angeles International 
Airport (Pita et al, 2009). IRIS var nyligen implementerad av Federal Air Marshals Service 
(FAMS) för att skapa flygscheman (Tsai et al, 2009). Dessa applikationer använder effektiva 
algoritmer som löser storskaliga spel (Paruchuri et al, 2008) (Conitzer, 2006) (Basilico et al, 
2009).  
 
Trots detta är Stackelberg vanligare förekommande inom säkerhetsområdet.  
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5.1 Slutsatser 

 

Kan Nash-strategin då vara ett alternativ till en Stackelberg-strategi? 
 
Det visades att Nash-strategin med hjälp av Minimax är en hållbar metod för skydd av kritisk 
infrastruktur och ett utmärkt alternativ till Stackelberg-strategi. Detta arbete fokuserar och 
konfronterar fundamentala frågor om hur en beskyddare skall beräkna en Nash-strategi. I 
denna kontext har arbetet gett flera intressanta och viktiga bidrag. Först, att utnyttja Nash 
med hjälp av Minimax inom säkerhetsspel är utbytbar med Stackelberg-strategin. Vidare så 
presterade algoritmen väl i andra speltyper än enbart säkerhetsspel, vilket visades genom 
schack-experimentet. I praktiska termer betyder detta att skyddare inom system såsom IRIS 
(Tsai et al, 2009) och ARMOR (Pita et al, 2008) som använder Stackelberg-strategier kan 
implementera eller komplettera med Nash-strategier, vilket kan hjälpa att lösa bekymmer de 
har i dagsläget med deras säkerhetssystem. 
 
Rätt redundans kan hjälpa att skydda kritisk infrastruktur, liknande vad Brown (Brown, 2005) 
och Paruchuri fann (Paruchuri et al, 2008). För varje typ av investering finns det vanligtvis en 
dominerande uppsättning av inkrementella förändringar i ett infrastruktursystem som kan ge 
maximal omedelbar nytta, så att myndigheter kanske inte behöver investera i sensorer på 
varje station, utan kanske 5-8 stycken räcker för att tillse behoven och skydda systemet på 
en tillräckligt hög grad. 
 
En till viktig lärdom från både Schack experimentet och skydd av kritisk infrastruktur är att 
attackeraren har fördelen, i Schack har vit pjäs en naturlig fördel (eftersom den rör sig först), 
enligt data från Streeter och Adorján, på grund av att de har “first-movers advantage” 
(Streeter, 1946) (Adorján, 2004). Skyddaren av den kritiska infrastrukturen måste skydda ett 
stort område, medan attackeraren endast behöver fokusera på en mindre sektion som 
taktiskt har valts, för att maximera skada. 
 
Att härda ett infrastruktursystem från en attack kan vara dyrt, som tidigare arbete från Jain 
(Jain et al, 2010), Pita (Pita et al, 2008) och Brown (Brown, 2006) fann. Men om en 
myndighet förstår var och hur en attack som kan göra störst skada kan se ut, så kan steg tas 
för att förbättra systemets skydd och robusthet mot en attack, oavsett vilken budget som är 
tillgänglig. 
 
Publika data finns tillgängliga, vilket medför ett visst antal risker. Många myndigheter har 
producerat webbplatser med användbar information som kan användas för att planera en 
attack. Dessa webbsidor som är kopplade till kritisk infrastruktur bör analyseras med avsikt 
att skada användarna av den kritiska infrastrukturen, för att kunna förebygga en attack. 
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5.2 Begränsningar 

 

Baserat på resultatet från schack simulation och att botten lyckades nå relativt hög ELO är 
det troligt att samma algoritm kan framgångsrikt implementeras inom andra områden där 
spelteori är en relevant beståndsdel, som demonstrerades för skydd av tunnelbanesystem.   
 
Algoritmen och resultaten var dock inte helt felfria. Modellen som skapades för skydd av 
tunnelbanestationer tog till exempel inte hänsyn till antalet passagerare, vilket i verkligheten 
bör ha en påverkan på resultatet. Detta främst på grund av att undertecknad ej kunde 
anskaffa passagerardata för alla stationer. I efterhand fann dock undertecknad 
passagerardata, men det var för sent för att implementera. Det är även trovärdigt att vissa 
tunnelbanesystem eller andra system är mer naturligt robusta eller härdade, medan andra 
inte är det. Därför kan vissa system kräva mindre ansträngning och budget för att uppnå 
högre skyddnadsgrad. I vissa scenarion finns det andra algoritmer som är mer lämpade för 
ändamålet, som i schackexperimentet, förutsatt att vi hade haft mer beräkningskraft, 
eftersom det var den biten som var mest limiterad. Men för mindre beräkningsintensiva 
scenarion visade sig Minimax-algoritmen användbar. 
 

Begränsningar för funktionen 

𝑚𝑖𝑛 ∑

𝑎𝜖𝐴

∑

𝑖𝜖𝐿𝑎

𝛼𝑎𝑤𝑎,𝑖𝑏𝑎,𝑖 

 

Funktionen bör minimera förbrukning av NBK-föroreningar i genomsnitt över en uppsättning 
attacker. Men flera variabler saknas som kommer att ha en inverkan på resultatet, såsom 
passagerardata. En annan begränsning med formeln är att det finns exakt en sensor som är 
bäst för varje attack och inte fler eller färre. En sensor kan inte vara den bästa sensorn före 
den installeras. Vidare definierar personen själv antalet sensorer, vilket kanske inte ger en 
optimal modell. I dagsläget finns inget sätt att bestämma det optimala antalet sensorer, utan 
för att få fram denna data bör fler tester göras med fler och färre antal sensorer. Flera andra 
meteorologiska förhållanden bör också ha en inverkan på hur snabbt medlet sprider sig och 
vart, alla dessa förhållanden har inte beaktats, utan fokus har mer varit på platsen för 
attacken och luftflödet till andra stationer. 
 
Ett fullständigt övervägande för prestandan i både nutid och i framtiden hos alla algoritmer 
inom machine learning och AI skulle medföra en stor rad undersökningsområden och skulle 
vara nästintill omöjligt att genomföra. Denna studie fokuserade därför på huvudsakligen två 
olika algoritmer och två optimeringsalgoritmer - Minimax med Alpha-beta-pruning/Beam 
Search för optimering och Deep learning med neuronnät. 
 
Eftersom flertalet begränsningar har diskuterats tidigare, bör denna del av rapporten ses 
som en sammanfattning snarare än en komplett lista av begränsningar. Denna studie samt 
de observerade resultaten är påverkade av ett antal begränsningar. Faktumet att testerna 
mot verkliga spelare enbart genomfördes under en 2 dagars period påverkar pålitligheten 
hos resultaten. Testperioden var därför relativt kort, det är inte osannolikt att längre 
testperiod hade genererat andra resultat.  
 
Om mer beräkningskraft erhållits är undertecknad övertygad om att Deep Learning 
implementeringen hade gett bättre resultat än den gav, i mån om spelförmåga hos botten. 
Det är således rimligt att konstatera att ju längre träningstid vi ger Deep-learning algoritmen, 
desto bättre spelar den. Att träna en Shack-bot med neuronnät är en lång process och för att 
botten skall spela på högsta nivå krävs betydande kodoptimering, träningstid eller 
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beräkningskraft. Eller en kombination av alla tre. Dock kan vi konstatera att Minimax-
schackbotten kunde vinna konsekvent över andra människor, till och med personer som var 
relativt erfarna inom schack-domänen.  
 
Testmetoden som användes hade även en del okontrollerad varians. En faktor som inte kan 
kontrolleras är spelarens attityd, i flertalet av spel som kördes gav spelarna upp, när de 
antagligen kunde vända spelet. Botten tenderar att ibland hoppa fram och tillbaka till samma 
position, vilket flera spelare klagade på i chatten. Detta kan ha gjort spelare frustrerade, 
vilket kan ha resulterat att spelaren körde en mindre optimal strategi.  
 
Det finns en möjlighet att inte alla parametrar har identifierats eller utvärderas korrekt för att 
öka bottens spelförmåga, med möjlighet att schackbotten kan uppnå högre ELO om dessa 
skulle tas i åtanke. Antalet parametrar som analyserades var även relativt få. Dessutom kan 
noder sökta per sekund som botten kan genomföra förbättras ytterligare genom att byta kod 
miljö till ett språk som är bättre lämpat för att utföra komplexa beräkningar. För närvarande 
används Python, vilket inte visade sig optimalt för antalet beräkningar som behövde 
genomföras. Detta var en av faktorerna till bottens minskande prestanda. Men även att lära 
botten öppningsstrategier. Att botten saknade öppningsstrategier noterades när botten 
spelade mot sig själv, där genomförde den alltid samma öppning. En annan faktor var att 
Quiescence search inte implementeras, vilket antagligen hade hjälpt att undvika horisont-
effekten. 
 
Layouten för spel mot verkliga spelare på Lichess.org var inte optimal, på grund av att 
bottens drag behöver replikeras över till Lichess.org och vice-versa mot lokala klienten. Om 
Javascript eller API hade använts kunde koden antingen kunnat injiceras i webbläsaren eller 
ha körts direkt med hjälp av API-anrop, så botten kunde spela helt automatiskt. 
 
Följaktligen var testpersonerna övergripande ELO-rank runt 1500-2200, resultaten baseras 
nästan helt på personer i detta omfång, och väldigt lite på personer med högre eller lägre 
rank. Endast ett spelläge spelades även på Lichess, Rapid 10+0. Problemet med Rapid är 
att spelläget är mer tidsbegränsade än vanlig schack. Vilket också innebär att botten hinner 
evaluera mindre positioner, antagligen påverkades botten negativt av detta. För att få ett mer 
pålitligt resultat bör därför fler spel genomföras, med större variation av speltyp samt 
spelare. 
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5.3 Framtida arbete 

 

Många av frågorna framställda i diskussionen kräver ytterligare studier för att kunna 
besvaras.  
 
En obesvarad fråga är hur skyddaren skall spela i spel där Stackelberg och Nash inte alls 
ger samma eller liknande resultat, ska vi använda Nash eller Stackelberg? 
 
Intressant vore att testa med hjälp andra tillvägagångssätt, med fler algoritmer och 
försökspersoner än vad som användes i denna studie. Det skulle också vara till nytta att 
utföra test med mer beräkningskraft, under längre tid, eftersom det skulle öka möjligheten för 
algoritmen att förbättras ytterligare. 
 
Om det är möjligt skulle det vara intressant att se resultaten av test utförda i en miljö utan 
begränsningarna, främst hos beräkningsförmågan samt ply-sökbarhet. För att komma till en 
mer fullständig förståelse av vilka faktorer som påverkar algoritmens förmåga är det 
dessutom nödvändigt att undersöka fler parametrar. 
 
Framtida utveckling hos botten borde inkludera utveckling och undersökning av Quiescence 
sök för att utvärdera Minimax-sök träden. Det finns också rum att lägga till flera datakällor för 
algoritmen, såsom öppningsdrag i schack kontext. Detta är något som sannolikt inte bara 
förbättrar anpassningsförmågan, men också flexibiliteten hos programmets bedömnings- 
och utvärderingsalgoritm. En ideal implementering av denna typ av AI skulle kunna 
analysera lära och analysera drag samt prestanda baserat på ett större dataset, med 
möjlighet att inte enbart förutspå och adaptera sin strategi 5–6 rundor framåt, utan djupare 
sök samt förmågan att adaptera till olika typer av spel, simulerade och verkliga scenarion. 
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