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Sammanfattning 
 

Att skapa en bra ANN-förare handlar inte bara om att ha en bra struktur på sitt nätverk. 
Det är minst lika viktigt att data som används vid träningen av nätverket är av bra 
kvalité. I detta arbete utvärderas i huvudsak två olika förbehandlingstekniker för att se 
vilken påverkan de har på slutresultatet. Båda teknikerna, reduceringsutjämning och 
kategoriutjämning är skapade baserat på resultat från tidigare forskningsarbeten. 
Förare med olika kombinationer av dessa förbehandlingstekniker och spegling 
utvärderades på olika banor (spegling innebär att man kopierar alla exempel och vänder 
håll på dem). Resultatet var tyvärr inte så bra som förväntat då 
förbehandlingsteknikerna visade sig vara felkonstruerade. Förbehandlingsteknikerna 
gjorde därför inte sina uppgifter på rätt sätt vilket gav ett lite opålitligt resultat. Det 
positiva i studien var att förare med en kombination av båda förbehandlingsteknikerna 
lärde sig bäst. Detta visar på potential hos förbehandlingsteknikerna som därför skulle 
kunna vidareutvecklas i framtida arbeten. 

Nyckelord: AI, ANN, Exempelinlärning, Racing, TORCS 
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1 Introduktion 
Att kunna skapa underhållande motståndare i datorspel är något alla spelutvecklare strävar 
efter. En bra motståndare är oftast en som beter sig som om den vore kontrollerad av en riktig 
människa. Detta gäller speciellt spel i kategorin realism, som ett racingspel. För att kunna 
skapa en motståndare i racingspel som kör sin bil lika bra som en människa gäller det att 
använda någon sorts artificiell intelligens (AI). Det finns många olika tekniker man kan 
använda för att skapa artificiell intelligens, den teknik som vi kommer fokusera på i det här 
arbetet är artificiella neurala nätverk (ANN). ANN är ett försök till att efterlikna en mänsklig 
hjärna som också ska kunna ta beslut som är mer mänskliga. 

När man skapar en AI-förare som använder sig av ett ANN i ett bilspel är det många detaljer 
att tänka på. Det finns många olika parametrar, så som nätverkets storlek, struktur, input och 
output, vilket kan göra det svårt att veta exakt hur sitt ANN ska se ut för att kunna prestera 
optimalt. Det är ofta här fokus hamnar under skapandet av ett ANN men också när något inte 
fungerar som tänkt. Det som kan hamna lite i skymundan är hur data ser ut för 
inlärningsexemplen man använder. Oftast har man ingen motiverad strategi för att skapa 
inlärningsexemplen utan man kör runt på någon eller några banor och spelar in exempeldata 
samtidigt som man försöker köra så bra eller så lugnt det går. Detta kan tyckas logiskt, men 
här finns det dolda problem som man måste ta hänsyn till för att data man spelar in ska kunna 
läras in av ett ANN på ett optimalt sätt. Det som detta arbete ska undersöka är hur man skapar 
och hanterar inlärningsexempeldata så att det ger bäst resultat vid inlärningen av ett ANN. 

För att undersöka fördelar och nackdelar med inlärning av förbehandlad data mot vanlig 
inlärning ska tolv olika förare utvärderas. Alla förare utom en ska använda sig av 
förbehandlingstekniker med olika parametrar. Inlärningsexemplen ska samlas ihop genom att 
man som spelare kör runt ett varv på en eller flera banor. Varje förare använder sedan 
förbehandlingsmetoderna på exempelmängden innan inlärningen sker. 
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2 Bakgrund 
I racingspel har man länge försökt att skapa motståndare som är både snabba och roliga att 
tävla mot. Det är ingen lätt uppgift eftersom människor kan lära sig att köra riktigt bra. Ofta 
måste man låta de datorstyrda spelarna fuska, som i Mario Kart Wii (Nintendo, 2008) där 
gummibandsmetoden används. Gummibandsmetoden innebär att datorstyrda spelare som är 
för långt framför spelaren saktar in och att de som ligger för långt bakom får en högre 
topphastighet än normalt. Spelet är dock inte i den realistiska kategorin och innehåller 
element som kan kasta om positionerna på ett ögonblick, vilket betyder det inte gör så mycket 
om någon kör för fort ibland. Gummibandsmetoden gör i det här fallet bara spelet roligare och 
mer tillgängligt för fler spelare eftersom alla får en chans att vinna. 

 

Figur 1 Mario Kart Wii (Nintendo, 2008) 

När det gäller mer realistiska spel som Assetto Corsa (Kunos Simulazioni, 2014) har varje 
detalj betydelse. Spelarna vill att spelet ska fungera precis som det gör i verkligheten. Här 
gäller det verkligen att få sina datorstyrda förare att köra bra och snabbt för att man ska slippa 
ta till fusk. Det är också en utmaning att få de datorstyrda spelarna att inte agera för 
förutsägbart så att man som spelare lär sig mönstren och kan använda dem till sin fördel. 
Artificiella neurala nätverk (ANN) är en AI-teknik som brukar användas för att försöka lösa 
dessa problem. Det är dock inte alltid så lätt att få det att fungera som man vill. 

 

Figur 2 Assetto Corsa (Kunos Simulazioni, 2014) 
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2.1 Artificiell intelligens 
AI står för artificiell intelligens och betyder i datorprogram att programmet visar på ett 
intelligent beteende Russell & Norvig (2003), som att kunna ta egna beslut i olika situationer. 
Oftast strävar man efter att AI:n ska efterlikna ett mänskligt beteende. Det kan diskuteras om 
det verkligen är så att en AI kan tänka själv och ta egna beslut eftersom det i början var den 
som skapade AI:n som bestämde hur den skulle fungera och reagera i olika situationer. Med 
detta tankesätt är AI:n bara en förlängning av programmerarens hjärna. Dock kan man skapa 
en AI som klarar av långt mer avancerade uppgifter än man som människa klarar av att utföra. 

2.2 Artificiella neurala nätverk 
Artificiella neurala nätverk (ANN) är en sorts AI-teknik som fungerar likt en människas hjärna 
Bourg & Seemann (2004). En hjärna består av miljarder av neuroner som är ihopkopplade 
med tusentals andra i ett stort komplext nätverk som ger en utomordentlig beräkningskraft. 
Ett ANN är dock mycket enklare då de oftast innehåller ett tiotal neuroner och kan därför inte 
göra lika avancerade beräkningar. 

Som en hjärna består ett ANN av neuroner som vid aktivering skickar ut signaler i de 
kopplingar den har till andra neuroner som i sin tur kan aktiveras vidare. Det som avgör om 
ett neuron ska aktiveras är i en hjärna ett sorts tröskelvärde, i ett ANN kan olika funktioner 
för tröskelvärdet användas (ƒ() i figur 3). När kopplingarnas signaler som går in till ett neuron 
tillsammans överstiger ett visst värde aktiveras den och skickar ut signaler på alla kopplingar 
som går ut från neuronen. Varje koppling har olika stor betydelse för hur mycket de påverkar 
aktiveringen av nästa neuron, olika kopplingar kan skicka olika starka signaler. I ett ANN har 
man ett värde som kallas för vikt på varje koppling (W1-n i figur 3) som bestämmer hur mycket 
nästa neuron ska påverkas. För att beräkna ett neurons output används funktionen i figur 3. 
Neuronerna som är kopplade till neuronen multipliceras med deras kopplingsvikt och 
summeras med varandra innan aktiveringsfunktionen används. 

 

Figur 3 Ett neuron i ett ANN, X1-n är neuroner i ett tidigare lager 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C6%91
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2.2.1 Feedforward 
Det finns olika strukturer för neuronerna man kan använda i ett ANN (också refererat till som 
”nätverket” vidare i rapporten). Den vanligaste är feedforward enligt Wong m.fl. (1997) som 
skriver att 95% av företagsapplikationer som använder ANN använder den strukturen. 
Feedforward är en struktur som saknar minne, vilket gör att den inte kan lära sig av sina 
misstag under körning. Nätverket kan bara fungera så den har lärt sig att göra under 
inlärningsprocessen. 

 

Figur 4 Lager i en feedforward-struktur för ett ANN 

Feedforward-strukturen består av flera lager med ett antal neuroner i varje lager. Alla 
neuroner i ett lager har en koppling till alla neuroner i nästa lager. Det bildar en kedja av lager 
som sedan informationen går igenom (figur 4). Det första lagret är inputlagret som består av 
neuroner med identitets-funktioner som tillåter att data skickas in till nätverket. En identitets-
funktion returnerar alltid samma värde som man skickar in. De mellersta lagren kallas för 
gömda lager och innehåller oftast neuroner med steg-funktioner eller sigmoid-funktioner 
(figur 5). Det finns också neuroner med bias-funktioner som inte tar någon input och som 
alltid skickar ut värdet (-1) i alla kopplingar (multiplicerat med vikten) den har till neuroner i 
nästa lager. Det sista lagret är output-lagret där man får ut de beräknade värdena för de olika 
output-neuronerna. 

 

Figur 5 En sigmoidfunktion och en stegfunktion   
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2.2.2 Andra strukturer 
Det finns strukturer som har korttidsminne och långtidsminne, så som ESCN och Elman som 
Hedenström (2015) utvärderar i sin rapport. Dessa kan komma ihåg saker som sker under 
körning av programmet och använda den informationen för att bestämma framtida beteende. 
För att få minne i sitt ANN kan inte lagren bara vara kopplade i en lång sekvens som i 
feedforward. De olika lagren måste kunna påverka tidigare lagers vikter genom att vara 
kopplade i en sorts loop för att tidigare erfarenheter ska kunna påverka beslutstagandet. 

2.2.3 Backpropagation 
När inlärningen sker för ett ANN med feedforward-struktur används en teknik som heter 
backpropagation (Wang m.fl., 1999). Målet med tekniken är att justera alla vikter i alla 
kopplingar i nätverket så att så korrekta signaler som möjligt skickas igenom nätverket. Man 
har vid exempelinlärning en mängd av inlärningsexempel som säger vilken output nätverket 
ska returnera givet en viss input. Inlärningsexempel genereras vanligast i bilspel genom att 
man kör runt ett varv på en bana och spelar in kontinuerligt vilka inputvärden som ges och 
hur outputvärdena då ser ut. Innan man startar inlärningsprocessen initierar man vikternas 
värden med små slumptal. Vikterna i nätverket justeras sedan efter data från mängden av 
inlärningsexemplen, lite i taget, med målet att få en liknande output givet en viss input. Efteråt 
beräknas felvärdet som är ett värde som visar skillnaden mellan nätverkets output och 
inlärningsexemplens output. Ju lägre värde ju mer likt inlärningsexemplen fungerar 
nätverket. Vanligtvis upprepas viktjusterings-processen tusentals gånger innan man får ett 
acceptabelt felvärde. 

För att kunna använda backpropagation måste alla funktioner som neuronerna har i nätverket 
vara deriverbara, vilket förenklat innebär funktioner som har linjer med bara mjuka kurvor. 
Det betyder att steg-funktionen inte går att använda, den har som vi kan se två hårda kurvor 
(figur 5). 

2.2.4 Optimal struktur 
För att man vid användning av ett ANN ska kunna få ett bra resultat gäller det att den interna 
strukturen är rätt uppbyggd. Nätverket får inte ha för stor kapacitet eftersom detta kan leda 
till överinlärning (Zhang, 2007), vilket betyder att nätverket bara lär sig exemplen och inte har 
förmågan att generalisera. Man kan inte heller göra nätverket för enkelt så att den inte klarar 
av att beräkna det man vill. Angående hur många lager man borde ha för att få ett bra resultat 
skriver Wang m.fl. (1999) att: ”The universal approximation theorem states that there exists a 
three-layer MLP (Multilayer Perceptrons) that approximates virtually any nonlinear 
function”. Det betyder att man använder ett inputlager, ett gömt lager och ett outputlager. 
Denna teori gäller dock bara för linjära funktioner, för mer komplexa problem som 
mönsterigenkänning skriver Wang m.fl. (1999) att: ”four-layer perceptrons are favored in 
pattern classification tasks where decision boundaries need to be defined, because of their 
better mapping capability”. Man använder då två gömda lager istället för ett. 

Att veta hur många gömda neuroner sitt problem kräver för att kunna lösas är en svårare 
uppgift, det är olika för varje problem. Wang m.fl. (1999) skriver att olinjära problem kräver 
fler neuroner än linjära problem och ju fler dimensioner av parametrar man har desto mer 
neuroner behövs. Dock får man inte ha för många eftersom det kan leda till överinlärning, 
dessutom ökar tidsåtgången vid inlärningen med flera neuroner. 
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Det finns tekniker som hjälper till att hitta en bra struktur på nätverket, till exempel NEAT 
(Stanley & Miikkulainen, 2002) som genom evolution försöker hitta den bästa strukturen. 
Man kan också testa sig fram och lära av hur andra gjort för att få ett bra resultat. 

2.3 Svårigheter med användningen av ANN 
Att använda ANN för att hitta mönster har växt i popularitet de senaste åren (Zhang, 2007). 
Det har använts på många olika områden, så som att försöka förutsäga börskurser (Nayak 
m.fl., 2012), diagnostisera hjärtsjukdomar (Olaniyi, 2015) och som AI för robotar (Pfeifer 
m.fl., 1998). Det som är anledningen till denna popularitet är att ett ANN är relativt enkelt att 
använda. Man bara samlar ihop data och låter nätverket lära sig de mönster den finner där i. 
Tyvärr fungerar det inte alltid så bra i praktiken som man förväntar sig då det lätt kan uppstå 
problem på grund av hur inlärningsdata och nätverksstrukturen ser ut. 

Om nätverket har ett eller fler gömda lager kan man vid inlärningen ibland fastna i lokala 
optima (min/max punkter) vilket kan göra att nätverket inte hittar det mönster man vill hur 
länge man än tränar det. Nätverket kan också hitta mönster i data som egentligen inte finns 
Salzberg (1997). Problemet här är att ett ANN lätt blir behandlad som en svart låda (Zhang, 
2007) där man skickar in och får ut data utan att veta om hur processen fungerar. Man måste 
förstå hur ett ANN lär sig för att kunna skicka in relevant data och få ut relevanta svar. Det är 
därför viktigt att behandla data innan inlärningsprocessen sker. För att lära sig hur data ska 
se ut för att ge ett optimalt resultat får vi undersöka hur tidigare arbeten gjort. 
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2.4 Relaterad forskning 
I detta kapitel undersöks hur några tidigare forskningsarbeten har använt ANN i olika syften, 
vilken metod de använde och vilket resultat de fick. Tre av referenserna handlar om ANN med 
exempelinlärning som styr bilar i spelet The Open Racing Car Simulator (TORCS) (Espié m.fl., 
2012). De två andra referenserna handlar om hur data kan förbehandlas för att få en bättre 
inlärning av ett ANN. 

2.4.1 Controller for TORCS created by imitation 
Muñoz m.fl. (2009) jämförde i deras artikel tre olika AI-förare i spelet TORCS (Espié m.fl., 
2012). Den första bestod av ett ANN som lärde sig köra genom exempel från en människa som 
bara körde i mitten av vägbanan, den andra bestod av ett ANN som lärde sig köra genom 
exempel från en redan befintlig AI och den tredje var handkodad. 

Resultatet de fick var att föraren som lärt sig köra genom exempel från en människa fungerade 
sämst då den inte ens klarade av att köra ett varv på någon av de 17 banorna den testades på. 
De andra förarna däremot fungerade klart bättre och kunde köra flera varv på de flesta banor, 
dock var deras topphastighet mycket lägre vilket kan ha bidragit till resultatet. Försök gjordes 
att mixa de olika inlärningsexemplen för förarna men det gav bara sämre resultat.  

Anledningen till att föraren med exempel från en människa presterade så dåligt var enligt 
Muñoz m.fl. (2009) att en människas handlingar är för komplicerade för ett ANN att lära sig 
ordentligt. Det är för att en människa inte alltid reagerar likadant i likadana situationer vilket 
ger motsägelsefull information i inlärningsdata. De tar också upp att människor inte klarar av 
att köra helt perfekt vilket gör att det bästa uppnåbara resultatet inte heller kan bli perfekt. 

För att lösa problemet med den dåligt fungerande inlärningen föreslog Muñoz m.fl. (2009) att 
data i inlärningsexemplen borde förbehandlas innan inlärningen sker. Det första man skulle 
kunna göra är att ta bort data som är identisk eller väldigt lik annan data i mängden av 
inlärningsexempel, vilket skulle förbättra inlärningen från alla olika typer av förare. Det andra 
man kan göra är att ta bort motsägelsefull data, inlärningsexempel som har samma input men 
olika output, så att inlärningsexemplen från människor blir lättare att lära sig för ett ANN. 

2.4.2 Jämförelse mellan neurala nätverk baserad AI och state-of-the-art AI i 
racing spel 

Karlsson & Jensen (2013) gjorde ett arbete om hur deras egenimplementerade AI-förare 
baserad på ANN presterade jämfört med AI-förare som skapats för en AI-tävling som kördes 
i spelet TORCS (Espié m.fl., 2012). De tränade upp sin ANN-bot, som de kallar den, på tre 
banor (figur 6) genom exempelinlärning från en människa. 

 

Figur 6 Banor som användes av Karlson och Jensen (2013) för insamling av 
inlärningsexempeldata 
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De lät sedan sin ANN-bot köra åtta olika banor i spelet TORCS (Espié m.fl., 2012), inklusive 
två av träningsbanorna och jämförde tiden med de övriga AI-förarna. Resultatet de fick var att 
ANN-boten inte klarade av att slutföra ett varv på majoriteten av banorna. På de tre banorna 
som den klarade slog den en av AI-förarnas tid som de jämförde med. Att ANN-boten inte 
klarade av de övriga banorna berodde enligt Karlsson & Jensen (2013) på något som kallas för 
catastophic unlearning. Det är kort sagt då ett ANN lär sig för mycket nytt så den glömmer 
vad den lärt sig tidigare. Då inlärningsbanorna (figur 6) nästan bara innehåller vänstersvängar 
och raksträckor glömmer nätverket snabbt det lilla den har lärt sig om att svänga höger under 
inlärningen, därför kunde inte ANN-boten svänga höger. Karlsson & Jensen (2013) reflekterar 
över anledningen till resultatet och skriver att en av de möjliga anledningarna till det dåliga 
resultatet var en brist på inlärningsexempel för högersvängar. 

2.4.3 Exempelinlärda ANN som artificiella förare i bilspel 
Welleby (2012) undersöker i sitt arbete vilken kombination av parametrar som fungerar bäst 
för ett ANN som styr en bil i bilspelet TORCS (Espié m.fl., 2012). Han jämförde skillnaden 
mellan att använda en delad nätverksarkitektur, där olika nätverk sköter olika funktioner i 
bilen, med en sammanslagen där allt sköts i ett och samma nätverk. Skillnaden mellan att 
använda hög eller lågnivå både för input och output utvärderas också. Resultatet visade att 
högnivå data för både input och output till nätverket var det bästa att använda samtidigt som 
skillnaden mellan delat och sammanslaget nätverk inte var så stor. Lågnivå-information kan 
vara vrid ratten fem grader höger eller tryck ned gaspedalen till hälften. Högnivå-information 
är istället placera bilen 2 meter till höger om mitten av banan eller håll hastigheten 50 km/h. 

2.4.4 Importance of Input Data Normalization for the Application of Neural 
Networks to Complex Industrial Problems 

Sola & Sevilla (1997) undersöker i deras artikel hur normaliserad inputdata till ett ANN 
påverkar felvärdet då inlärning sker. I artikeln tar de upp problemet med att ANN-
applikationer i kärnkraftverk tar väldigt lång tid att lära sig då de är mycket komplexa. För att 
minska tidsåtgången utvärderar Sola & Sevilla (1997) olika metoder för att normalisera 
inputdata. Den bästa metoden de fick fram var fem till tio gånger bättre, då det gäller felvärdet 
vid inlärning, än att inte normalisera alls. Metoden var att skala om inputvärdena så att alla 
har värden i intervallet (0.05, 0.95). Detta betyder att man inte behöver använda 
backpropagation lika många gånger för att få en låg felmarginal vilket sparar tid. 

2.4.5 Learning with imbalanced datasets using fuzzy ARTMAP-based neural 
network models 

Tan m.fl. (2011) testar i deras artikel en modifierad version av ett ANN som ska kunna lära sig 
bra även med användning av obalanserade datamängder vid inlärningen. De skriver att ett 
vanligt ANN vid inlärningsprocessen lär sig mönster genom hur majoriteten av data ser ut. 
Har man då en viss typ av inlärningsexempel som är överrepresenterad i datamängden 
kommer nätverket lära sig mest av det mönstret och inte så mycket av de övriga. Tan m.fl. 
(2011) använder sig av en metod som kallas FAM för att lösa detta problem och beskriver den 
på följande vis: “The FAM network is plastic enough to absorb new information from new 
samples and, at the same time, is stable enough to retain previously learned information from 
being corrupted by newly learned information”. 
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2.5 Reflektion av tidigare arbeten 
Det har gjorts många arbeten angående användningen av ANN med exempelinlärning som 
förare av bilar i racingspel så som Welleby (2012), Muñoz m.fl. (2009) och Karlsson & Jensen 
(2013). Fokus läggs oftast på hur nätverksstrukturen ser ut och vilka in och ut-parametrar som 
används. Detta är iför sig en viktig del men man får inte ignorera hur inlärningsexempeldata 
ser ut. Zhang (2007) skriver: ”It is well known that neural networks as well as other modeling 
techniques cannot turn garbage inputs into golden information, or ‘garbage in and garbage 
out.’”. 

När man får ett oönskat resultat kan det vara lätt att man skyller på överinlärning som den 
primära anledningen, det är det mest omtalade problemet enligt Zhang (2007). Det kan dock 
finnas andra anledningar till de oönskade resultaten. Tan m.fl. (2011) tar upp att det finns ett 
problem med inlärning av ett ANN med data som är obalanserad. Om inlärningsdata består 
av en majoritet av en datastruktur och en minoritet av en annan kommer ett vanligt ANN vid 
inlärningsprocessen inte kunna lära sig hur den ska hantera situationer som minoriteten 
beskriver. För att kunna lära en ANN-förare att köra bra måste man därför ha lagom många 
inlärningsexempel från varje situation. Detta är ett misstag som en del tidigare arbeten inom 
ämnet gör. Muñoz m.fl. (2009) skriver att inlärningsdata samlades in genom att man körde 
runt på en bana i mitten av vägen. Så länge inte banan innehåller lika långa bitar av varje unik 
situation, så som raksträckor och kurvor, får man obalanserad data (om man spelar in data 
kontinuerligt). Muñoz m.fl. (2009) tar själv upp detta som en anledning till varför deras ANN-
förare fungerade dåligt. När man tittar på Karlsson & Jensens (2013) arbete ser man att deras 
nätverk inte lärde sig svänga höger eftersom vänstersvängar och raksträckor var 
överrepresenterade. 

En annan fallgrop då det gäller exempelinlärning för ANN som förare i bilspel är 
motsägelsefull data. När Muñoz m.fl. (2009) jämförde inlärning med exempel inspelade från 
en människa, en AI och en handkodad förare visade det sig att ANN-föraren som lärt sig köra 
med inlärningsexempel från en människa fungerade mycket sämre. Problemet var att en 
människa inte alltid reagerade likadant i likadana situationer vilket ger motsägelsefull data. 

När det gäller vilken nivå av input och output som nätverket fungerar bäst med visade 
Wellebys (2012) studie att högnivå var den klart överlägsna, vilket därför också borde 
användas i denna studie. Skillnaden mellan ett sammanslaget och ett delat nätverk var inte så 
stor Welleby (2012) så att använda ett sammanslaget verkar vara ett godkänt alternativ. En 
annan viktig del av inlärningen som man måste tänka på är normalisering av input-värdena 
(Sola & Sevilla, 1997). Om man normaliserar input-värdena så att värdena finns i intervallet 
(0.05, 0.95) får man ett bättre resultat jämfört med att inte förändra input-värdena alls. 
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2.6 Tekniker för att förbehandla data 
Att köra en racingbil är ett komplext problem som inte kan lösas med någon befintlig formel. 
Det är därför också svårt att skapa en enkel teknik som tar bort fel och reparerar 
inlärningsexempel. Man vet inte helt och hållet vilka element som är viktiga eller mindre 
viktiga och det är anledningen till varför det gjorts så många forskningsarbeten angående ANN 
i bilspel. 

2.6.1 Tekniker för att balansera datamängden 
Det finns forskning på hur man bäst balanserar datamängder. De flesta tekniker så som 
Snowball (Jean & Wang, 1993) eller Gaussian Noise Estimation (Murphey m.fl., 2004) är 
utformade för exempelmängder som innehåller två specifika situationer. Det betyder att man 
bara har två situationer som nätverket ska kunna urskilja mellan, till exempel om ett föremål 
är helt eller inte i en fabrik. För flera situationer går det att använda tekniker som duplicate-x 
(Murphey m.fl., 2004), som innebär att man gör kopior av vissa exempel i exempelmängden 
så att alla situationer får samma antal exempel. I ett bilspel är problemet att det inte finns 
några fasta precisa situationer, utan alla smälter ihop med varandra. Man kan förstås 
kategorisera situationerna i accelerations-zoner (raksträckor), broms-zoner och kurvor, 
frågan är hur resultatet blir.  

2.6.2 Tekniker för att ta bort motsägelsefulla inlärningsexempel  
Förutom att balansera datamängden försökte (Murphey m.fl., 2004) också att reducera bruset 
i datamängden. I en datamängd utan brus kunde deras ANN lära sig exempel från 
minoritetsexempel data som var 1:400 i antal jämfört med majoritetsexempel data. Med lite 
brus kunde nätverket inte lära sig minoritetsexemplen alls, vilket visar på hur viktigt det är 
med ren data. Definitionen på brus är dock inte samma som för motsägelsefull data. I detta 
arbete är brus exempel som inte liknar något av de övriga exemplen i datamängden. 

Att få bort motsägelsefulla exempel verkar det inte finnas så mycket arbeten om. Det är som 
exemplet med svarta svanar, man är inte säker på om de finns tills man hittar en. Antingen 
påverkar inte några få motsägelsefulla exempel själva inlärningen så mycket så att det är lönt 
att rätta till eller så är det så enkelt att fixa så att vem som helst kan göra det. 

2.6.3 Sammanfattning av tekniker 
Eftersom de flesta forskningsarbeten använder tekniker som är utformade för ANN med 
enklare uppgifter, exempeldata som beskriver några få olika situationer, är det svårt att hitta 
någon teknik som skulle fungera att använda i detta arbete. Att använda duplicate-x för att 
balansera datamängden går bra eftersom den är väldigt simpel. Man måste bara dela upp 
datamängden först i kategorier så att man sedan kan balansera dem med varandra. När det 
gäller motsägelsefull data är det lite osäkert hur mycket det påverkar. Kollar man på arbetet 
av (Murphey m.fl., 2004) så verkar brusreducering fungera bra för att få ett ANN att lära sig 
minoritetsexempel. Frågan är då om ett ANN som kör en bil lär sig bättre om man ger den en 
exempelmängd som rensats från mellanliggande exempel mellan majoritetsexempel data. 
Detta i min åsikt skulle nog snarare försämra förarens generaliseringsförmåga. 
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3 Problemformulering  
I Muñoz m.fl. (2009) arbete ser vi främst att data som inte innehåller så mycket motsägelser 
är lättare att lära sig för ett ANN. Att ha lagom många inlärningsexempel av varje situation är 
också viktigt som vi kan se i det föregående kapitlet. Man kan inte lära nätverket med 
inlärningsexempel skapade när man kör runt på vilken bana som helst eftersom nätverket lär 
sig genom att se hur majoriteten av data ser ut. För att komma runt dessa problemet kan man 
förbehandla inlärningsexempeldata innan inlärningen sker. Zhang (2007) skriver dock att en 
del forskare menar ett ANN skulle kunna lära sig inlärningsexempeldata lika bra utan 
förbehandling. 

Syftet med det här arbetet är att jämföra två olika tekniker för förbehandling av 
inlärningsexempelmängden för ett ANN. Teknikerna som jämförs är: Kategoriutjämning och 
Reduceringsutjämning. 

Teknikerna, som är baserade på tidigare metoder som duplicate-x och resultat från tidigare 
forskning, beskrivs mer utförligt i nästa kapitel. Det som är intressant här är att undersöka 
hur förbehandling av exempeldata påverkar inlärningen av ett ANN. Kan man förbättra 
inlärningen och slutresultatet till det bättre eller blir det bara sämre? 
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3.1 Metodbeskrivning 
För att kunna testa hur förbehandlad data påverkar inlärningen av ett ANN som förare i bilspel 
ska tolv olika förare användas i spelet TORCS (Espié m.fl., 2012). En ska lära sig köra på det 
vanliga sättet utan förbehandling som i de tidigare arbetena. De elva andra förarna ska 
använda sig av olika förbehandlingsmetoder med olika parametrar. 
Förbehandlingsmetoderna som ska användas är kategoriutjämning och 
reduceringsutjämning. Dessa är inspirerade av tidigare forskning och metoder och kommer 
att användas i brist på andra applicerbara befintliga metoder. 

Metoden som kommer att användas för att utvärdera de olika förarna är främst att mäta deras 
varvtid på olika banor. Det är det vanligaste sättet att mäta hur bra ett ANN som förare i bilspel 
presterar och användes av Welleby (2012), Karlsson & Jensen (2013) och Muñoz m.fl. (2009). 
Förarna kommer att få lära sig köra med fyra olika exempelmängder och sedan utvärderas hur 
bra resultatet blev för varje mängd. Tre av mängderna kommer från tre olika banor och den 
sista mängden är en mix av alla de tre mängderna. Förarna som lär sig med den mixade 
mängden kommer utvärderas på sex banor, de tre banorna som exemplen kommer från plus 
tre nya banor. De andra förarna kommer bara att utvärderas på samma bana som mängden 
kom från. 

Om man skulle mätt hur mänskligt förarna kör hade kanske en metod som involverade 
testpersoner kunnat användas för att få flera åsikter. Här handlar det dock om vilken metod 
som gör att föraren kör snabbast. Därför är varvtid en bra mätstock. Det kan ändå vara 
intressant att också mäta andra aspekter så som hur ofta föraren kraschar eller sladdar runt. 

Att använda sig av en teoretisk metod som att matematiskt mäta resultatet kanske hade varit 
en möjlighet. Det kanske skulle gå att matematiskt bevisa att vissa metoder fungerar bättre än 
andra. Troligtvis är det alldeles för svårt att utföra och skulle bidra till mycket extra arbete 
som inte har så mycket med undersökningen av inlärningstekniker att göra. 

3.1.1 Förbehandlingsmetoder för inlärningsexempeldata: Kategoriutjämning 
och Reduceringsutjämning 

Som vi kan se i Karlsson & Jensens (2013)  arbete är det viktigt att man har en balanserad 
inlärningsexempelmängd. Tan m.fl. (2011) skriver att detta är viktigt för att inte 
underrepresenterad data ska försvinna under inlärningsprocessen. Metoderna som ska 
utvärderas och användas för att balansera exempelmängden är en modifierad version av 
duplicate-x och en metod inspirerad av Muñoz m.fl. (2009) arbete. Den första metoden kallar 
vi för kategoriutjämning och innebär att inlärningsexempeldata ska kategoriseras i ett antal 
kategorier. Därefter dupliceras inlärningsexempel i kategorier som har för få antal tills alla 
kategorier har ett jämnt antal inlärningsexempel. Sedan kan exempelmängden användas för 
inlärning. Kategorierna är förslagsvis accelerations-zoner (raksträckor), broms-zoner och 
några olika kurv-typer (olika skarpa kurvor). 

Den andra metoden baserar sig på Muñoz m.fl. (2009) förbättringsförslag och den kallar vi 
för reduceringsutjämning. Tanken här är att ta bort inlärningsexempel som är för lika 
varandra för att på så sätt balansera exempelmängden. Om två inlärningsexempel ligger för 
nära varandra i mängden, alltså om skillnaden på inlärningsexempelens inputvärden är för 
liten, tas den ena bort. Här gäller det att spara det inlärningsexempel vars output är mest lik 
majoriteten av de närliggande inlärningsexemplens output i exempelmängdens rymd. På så 
vis löser vi problemet med motsägelsefull data som Muñoz m.fl. (2009) talar om. Med denna 
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metod får ungefär alla situationer som man har spelat in ungefär samma förutsättning. Det 
bästa hade varit om man täcker så många olika situationer man kan. Man behöver inte tänka 
på att köra på ett visst sätt med denna metod eftersom det bara är de unika situationerna som 
sparas. 

För båda metoderna kommer en till metod användas för att ge nätverket möjligheten att lära 
sig svänga lika bra till höger som till vänster. Metoden är att duplicera inlärningsexempel för 
vänsterkurvor och speglar värdena så att de omvandlas till exempel för högerkurvor och vise 
versa. På så vis har man exakt samma inlärningsexempel för både höger och vänster kurvor. 
Detta gör att man slipper problemet med att nätverket bara lär sig att svänga åt ett håll, som i 
Karlsson & Jensens (2013) arbete. 

3.1.2 Högnivå input och output 
Då högnivå input och output fick bäst resultat i arbetet av Welleby (2012) kommer det också 
användas i detta arbete. När man använder högnivådata måste man själv programmera hur 
programmet ska fungerar då man får ut output-data från nätverket. Om nätverket säger att 
hastigheten som skall hållas är 100 km/h måste man skapa en funktion som säger till bilen att 
accelerera, om man kör för långsamt, eller bromsa, om man kör för fort. För att kunna hålla 
rätt vägplacering måste också en funktion som omvandlar vägposition till rattrörelser 
användas. Funktionerna borde vara så lika tidigare arbeten som möjligt för att enklare kunna 
se hur förbehandlad data skulle ha påverkat resultatet på tidigare arbeten. Welleby (2012) 
använde funktioner skapade av Cardamone, Loiacono & Lanzi (2009) för att svänga, 
accelerera och bromsa. Eftersom de verkade fungera bra skulle de vara ett bra val för detta 
arbete. 

3.1.3 Normalisering av inputdata 
Input data ska normaliseras till intervallet (0.05, 0.95) eftersom det gav bäst resultat i arbetet 
av Sola & Sevilla (1997). Det betyder att data som till exempel för hastighet som kan ha värden 
i intervallet (0, 300) (km/h) måste skalas om. Antingen kan man bestämma i förtid vilka min 
och max-värden varje input ska skalas om från eller så mäter man vilka min och max-värden 
som finns för varje input i exempelmängden och skalar med dem. 
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4 Implementation 
I detta kapitel beskrivs implementationen av ANN och förbehandlingsmetoderna i spelet 
TORCS (Espié m.fl., 2012). Olika designval och progressionen till artefakten diskuteras 
också. En pilotstudie utförs i slutet av kapitlet för att se att studien går att genomföra. 

4.1 TORCS 
I genomförandet används TORCS (Espié m.fl., 2012) (The Open Racing Car Simulator) som 
är ett program skrivet i C++ med öppen källkod. Det har några år på nacken vilket bidrog till 
lite svårigheter med kompatibilitet för Visual Studio (Microsoft, 2015). Ett alternativ till 
TORCS hade varit att skapa ett eget racingspel istället, men det skulle ha tagit för lång tid och 
ha satt fokus på fel ställe. Genom att använda TORCS kunde största delen av tiden läggas på 
att skapa själva AI:n och förbehandlingsmetoderna. Att använda TORCS är också en fördel 
eftersom man kan ta lärdom av tidigare forskningsarbeten som använt samma program för 
att skapa olika AI. 

 

Figur 7 skärmbild från TORCS 

När man installerar TORCS får man med några tidigare skapade AI och en mängd olika banor 
och bilar. En av AI-förarna kallas för bt och är som en mall för hur förarna ska fungera och 
programmeras. Detta arbete använder sig av bt-projektet för att implementera AI och 
förbehandlingsmetoder. Det riktiga sättet hade varit att skapa ett helt nytt AI-förarprojekt 
med hjälp av en guide. Guiden var dock gjord för Linux (Allmänheten, 2017) kombinerat med 
en gammal TORCS-version vilket gjorde att den inte gick att följa. 

TORCS ger spelaren möjligheten att använda styrspakar som ratt och pedaler för att styra sin 
bil, utöver tangentbord och mus. Styrspakar är bra verktyg att använda när det kommer till 
inspelning av inlärningsexempel. Ett tangentbord registrerar bara om en knapp är nere eller 
inte till skillnad från en styrspak som kan registrera hur mycket en axel vrids. Detta ger bättre 
data för nätverk med lågnivå output, som spelar in hur mycket spelaren svänger och gasar och 
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bromsar. Detta arbete använder dock högnivå vilket gör att det inte spelar någon roll vad man 
använder som kontroller. 

4.2 Bibliotek 
Det bibliotek som används för att skapa och träna ANN är Thiemes (2007) bibliotek skrivet i 
C++. I början gjordes ett försök att istället använda det inbyggda ANN-biblioteket som kom 
med TORCS källkod. Detta bibliotek var dock inte komplett och det visade sig att det var för 
mycket arbete att försöka bygga på det själv. Försök gjordes att hitta andra alternativ på 
internet men på grund av att TORCS krävde en äldre version av Visual Studio (Microsoft, 
2012) var det svårt att få dem att fungera. För att inte slösa mer tid på denna fas valdes 
Thiemes (2007) bibliotek som jag hade personlig erfarenhet från, vilket därför var lättare att 
få att fungera i TORCS-projektet. Det var ändå ganska mycket problem och det tog ett tag 
innan allt fungerade.  
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4.3 Nätverksstruktur 
Målet för nätverksstrukturen var att ta det som har fungerat bäst i tidigare arbeten för att 
kunna ha en stabil grund att testa förbehandlingsteknikerna på. Därför användes ett nätverk 
(figur 8) liknande Wellebys (2012) högnivå-nätverk med högnivå input och output-data 
innehållande 20 input-neuroner (+1 bias-neuron), 8 gömda neuroner (+1 bias-neuron) och 2 
output-neuroner. Input-neuronerna har identitetsfunktioner och de övriga neuroner i 
nätverket har sigmoid-funktioner (förutom de 2 med bias-funktioner). 

 

Figur 8 Strukturen på det ANN som används i detta arbete. 
De svarta cirklarna är bias-neuroner 

Inputen till nätverket består av 20 vinklar mätt i radianer. Denna input-beräkning kallas för 
en lookaheadsensor (Muñoz m.fl., 2010). Vinklarna är de 20 nästkommande bansegmentens 
vinklar framför bilen relativt till varandra. Första vinkeln beräknas genom att ta vinkeln på 
bansegmentet bilen står på (A i figur 9) minus nästa bansegments vinkel (1 i figur 9). Nästa 
vinkel beräknas sedan som den relativa vinkeln mellan bansegmentens vinklar ett steg längre 
fram (1 och 2 i figur 9) o.s.v. På detta sätt beräknas den relativa vinkeln mellan alla 20 
nästkommande bansegment. Ett exempel på hur inputen med vinklarna skulle kunna se ut för 
bansegmenten i figur 9 visas i tabell 1. De två outputen från nätverket är bilens hastighet och 
bilens position på körbanan mätt från banans mitt.  

 

Figur 9 Visualisering av bansegmenten framför bilen, A är bilen 

Tabell 1 Exempel på inputvärden med bansegmenten från figur 9 

Input-nummer 1 2 3 4 5 … 

Vinkel 0.0 0.0 -0.17 0.0 0.0 … 
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4.3.1 Högnivåstruktur 
För att bilen skall kunna styras med högnivå-output från nätverket måste funktioner som 
omvandlar högnivå- instruktioner till lågnivå-instruktioner användas. Dessa funktioner säger 
hur mycket bilens ska accelerera, bromsa och svänga. Till exempel om nätverket vill ha 
hastigheten 50 m/s och bilen kör i 20 m/s säger accelerations-funktionen att bilen ska 
accelerera tills rätt hastighet har nåtts. Funktionerna är skapade av Cardamone, Loiacono och 
Lanzi (2009) och användes i Wellebys (2012) arbete. Den enda ändring som har gjorts är att 
minska hur kraftigt föraren kan svänga. Detta hjälper föraren att inte sladda lika mycket med 
bilen. Funktionerna är utskrivna nedan: 

float Driver::getSteer(float targetPlacement, float actualPlacement) 
{ 
 float angle = (RtTrackSideTgAngleL(&car->pub.trkPos) - car->_yaw); 
 NORM_PI_PI(angle);  //Vinkeln mot banans mitt 
 float error = targetPlacement - actualPlacement; //Skillnaden i placering 
 float E = 0.05f;  //E anger hur kraftiga justeringar som ska göras 
 angle = angle + error * E; 
 
 return angle / car->_steerLock; 
} 
 
float Driver::getAccel(float targetSpeed, float actualSpeed) 
{ 
 static const float ms = 20 / 3.6f; //20km/h omvandlat till m/s 
 float acc = 0; 
 if (targetSpeed - actualSpeed > 0) 
  acc = (targetSpeed - actualSpeed) / ms; 
 if (targetSpeed - actualSpeed > ms) 
  acc = 1; 
 return acc; 
} 
 
float Driver::getBrake(float targetSpeed, float actualSpeed) 
{ 
 static const float ms = 20 / 3.6f; //20km/h omvandlat till m/s 
 float brake = 0; 
 if (targetSpeed - actualSpeed < 0) 
  brake = -(targetSpeed - actualSpeed) / ms; 
 if (targetSpeed - actualSpeed < -ms) 
  brake = 1; 
 return brake; 
} 

Med dessa funktioner klarar AI-föraren att köra runt banan även med ett otränat nätverk. 
Detta på grund av att föraren innehåller en funktion som gör att föraren backar en bit då bilen 
kör fast. Med ett otränat nätverk blir dock varvtiden oftast väldigt dålig eftersom föraren 
antingen kör för långsamt eller för fort och krockar. Kör man mer än ett varv är det stor risk 
att föraren kör sönder bilen och får avbryta. Det finns en skademätare för bilen som ökar vid 
varje kollision, går den över värdet 10 000 kan inte bilen köra längre.  

4.3.2 Andra utvärderade metoder 
Till en början hade nätverket 22 input-neuroner, likadant som i Wellebys (2012) högnivå-
nätverk, istället för 20 input-neuroner. Det två extra inputen var hastigheten och bilens 
position på körbanan. Detta var dock en lite onödig och ologisk metod eftersom hastigheten 
och positionen också är outputen. Med denna metod blir det som att säga ”När bilen kör den 



 
21 

här hastigheten och är på den här positionen, kör då med den här hastigheten och placera 
bilen här”. Därför ansågs dessa två inputs som onödiga och togs bort. 

Lookaheadsensorn fungerade också annorlunda i början. Den beräknade då alla 20 
bansegments vinklar från bilen och framåt som den relativa vinkeln mellan bilen och dem. Om 
bilen skulle stå på en raksträcka vinklad med 1 rad relativt till raksträckan skulle inputen för 
alla vinklar vara 1 rad. Detta gjorde att alla vinklar i lookaheadsensorn ändrade sig så fort bilen 
vred sig vilket ledde till svårtolkad data. Nätverket kunde inte lära sig detta så bra och därför 
ändrades metod. En annan version av lookaheadsensorn hade bilens vinkel relativt till 
nuvarande bansegment som första input till nätverket. Denna input verkade inte bidra med 
något och togs därför bort. 

På grund av tekniska svårigheter (buggar) utvärderades också ett nätverk med lågnivå-input 
och output, där outputen istället var sväng höger, vänster, accelerera och bromsa. Inputen 
bestod av en lookaheadsensor, hastighet och banposition. Denna metod fungerade dock inte 
bättre och därför fortsatte arbetet med högnivå-nätverket. 

4.4 Datainsamling 
Insamlingen av inlärningsexempel går till så att man kör runt på en bana och sparar data från 
lookaheadsensorn tillsammans med hastigheten och banpositionen för bilen. På så sätt skapar 
man ett inlärningsexempel. Detta skedde från början vid varje uppdatering av spelet men för 
att hålla nere storleken på exempelmängden ändrades detta till ett inlärningsexempel per nytt 
bansegment. På detta sätt minskade mängden med 10 gånger, vilket är bra för det reducerar 
inlärningstiden senare för nätverket. Figur 10 visar hur ett inlärningsexempel skulle kunna se 
ut. 

 

Figur 10 Ett inlärningsexempel  

Eftersom nätverket använder data som inte hinner ändras så drastiskt under en kort 
tidsperiod förlorar man inte så mycket information med denna metod. Det hade varit värre 
med ett nätverk som kan ha stor variation i data under korta tider. Som i Wellebys (2012) 
arbete då nätverket med lågnivå-data presterade klart sämre när en liknande reducering av 
insamlingen användes. 

  



 
22 

4.5 Förbehandlingsmetoderna 
Kategoriutjämning och reduceringsutjämning är huvudmetoderna som ska utvärderas och 
jämföras. Till dessa kommer också spegling och sedan normalisering som alltid ska användas 
för att få bättre resultat. När det gäller ordningen för användningen av de olika 
förbehandlingsmetoderna (om man vill kombinera metoderna) så ska reduceringsutjämning 
användas först, sedan kategoriutjämning, sedan spegling och till sist normalisering. Detta är 
den mest optimala ordningen och den bästa om man vill undvika fel. Till exempel så har 
speglingen ingen effekt om den används före reduceringsutjämningen. 

4.5.1 Spegling 
För att nätverket ska kunna lära sig vänstersvängar lika bra som högersvängar används en 
teknik för att lägga till speglade exempel. Vid speglingen kopieras alla exempel (exempel för 
raksträckor också) i exempelmängden och deras input och outputen för banpositionen 
speglas. Om vägen svänger till höger i exemplet omvandlas det då till en vänstersväng. Är bilen 
placerad till vänster på körbanan omvandlas det då till en placering till höger på körbanan. 
Denna process fördubblar antalet exempel i exempelmänden. Om exempelmängden 
innehåller 5 exempel för högersvängar och 1 exempel för vänstersvängar kommer 
exempelmängden efter speglingen innehålla 6 exempel för högersvängar och 6 exempel för 
vänstersvängar.  

4.5.2 Normalisering 
Innan data används med nätverket normaliseras den till intervallet (0, 1). Detta är det näst 
bästa alternativet från Sola & Sevillas (1997) undersökning. Det bästa hade varit intervallet 
(0.05, 0.95), men det gjorde att nätverket oftare returnerade värden utanför intervallet. För 
enkelhetens skull användes intervallet (0, 1) istället. 

Inputdata, outputdata och deras olika intervall beskrivs i tabell 2. Värdena från 
lookaheadsensorn är i intervallet (-π, π) (radianer), hastigheten är i intervallet (0, 83) (m/s), 
vilket är 0-300 km/h och banpositionen är i intervallet (-vägbredd/2, vägbredd/2) (meter). 
Dessa värden normaliseras till intervallet (0, 1) innan de används av nätverket och konverteras 
sedan tillbaka innan man använder data från nätverket. 

Anledningen till att maxvärdet i hastighetsintervallet är 300 km/h är för att det är den 
ungefärliga topphastigheten för bilen som används i denna undersökning. Förklaringen till 
lookaheadsensorns intervall är att vägen inte kan svänga mer än ett varv (2π är en cirkel i 
radianer). 

Tabell 2 Intervall för input och output till nätverket 

Data Intervall Normaliserat Intervall 

Lookaheadsensor (-π, π) (0, 1) 

Hastighet (m/s) (0, 83) (0, 1) 

Banposition (-vägbredd/2, vägbredd/2). (0, 1) 
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4.5.3 Kategoriutjämning 
Syftet med kategoriutjämning är att dela upp exempelmängden i kategorier och sedan 
duplicera exempel i de kategorier som har för få tills alla kategorier har samma antal exempel. 
Kategorierna består av svängar i olika styrka och olika hastighetsjusteringszoner. 

Kategoriutjämnings-funktionen tar två argument: Sektionsvinkel och startförskjutning. 
Sektionsvinkel är hur stor vinkel som räknas som en kategori. Variabeln bestämmer alltså hur 
stora och hur många kategorier man får. Startförskjutnings-variabeln används för att flytta 
position för vart gränsen går mellan kategorierna (se figur 11). Detta är användbart för att göra 
så att raksträckor kan få sin egen kategori. 

I funktionen beräknas först hur många kategorier som det finns totalt med hjälp av 
argumenten man skickar in och lookaheadsensorns totala intervall (2π). Alla exempel i 
exempelmängden kategoriseras sedan i tur och ordning genom att lookaheadsensorns totala 
intervall (2π) delas med summan av exemplens input (absolutvärden). Detta ger ett värde som 
avrundat visar vilken kategori exemplet tillhör. Värdet 2π som används som täljare i 
ekvationen skulle kunna bytas ut mot ett annat, huvudsaken är att nämnaren aldrig är större 
än täljaren. Här antar vi att summan inte kan bli högre än 2π, vilket i så fall skulle representera 
att vägen en bit framför bilen svänger mer än en hel cirkel, vilket är ganska osannolikt. 

När kategorin har beräknats för ett exempel måste dess typ bestämmas för att kunna läggas i 
rätt lista av kategorier. Alla inlärningsexempel delas upp i två olika typer innan de 
kategoriseras. De två typerna är svängar och hastighetsjusteringszoner och tillhörigheten 
bestäms genom att första inputen för exemplen kontrolleras. Är första inputen (vinkeln) noll 
är man inte i en sväng vilket betyder att exemplet är av typen hastighetsjusteringszon. Är 
inputen större/mindre än noll befinner man sig i en sväng och då är exemplet av typen sväng. 

I figur 11 visualiseras kategori-indelningen för en typ, tillsammans med sex påhittade 
inlärningsexempels inputsummor. Sektionsvinkelns värde är satt till 1 och startförskjutningen 
är -0.4. I kategori ett finns två inlärningsexempel, i kategori två finns det två, i tre finns det ett 
och i fyra finns det ett. 

 

Figur 11 Visualisering av de olika kategorierna och sex exempels kategoriplacering 
(med deras inputsummor) då Sektionsvinkeln är 1 och Startförskjutningen är -0.4 

Vidare i kategoriutjämningsfunktionen hittas det högsta antalet exempel för en kategori. Varje 
kategori som innehåller något exempel alls får sedan sina exempel duplicerade i tur och 
ordning tills den har lika många exempel som den kategorin med högst antal. Hade mängden 
med exempel från figur 11 kategoriutjämnats med de beskrivna parametrarna skulle mängden 
gått från 6 exempel till 8 exempel (2 exempel per kategori). 
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4.5.4 Reduceringsutjämning 
Reduceringsutjämningens mål är att tunna ut exempelmängden och göra den mer felfri genom 
att ta bort de exempel som skiljer sig mest från mängden då två eller fler exempel ligger för 
nära varandra. 

Funktionen tar tre argument: reduceringsstorlek, jämförelsestorlek och starförskjutning. 
Liksom kategoriutjämningen delas värderymden för de olika exemplens inputsummor upp i 
flera delar (absolutvärden för inputvärdena summeras, -x blir x). Delarnas storlek bestäms av 
reduceringsstorleks-variabeln. Startförskjutnings-variabeln flyttar gränsen mellan delarna, 
vilket kan användas för att ge raksträckor en egen del. Jämförelsestorleks-variabeln säger hur 
brett intervall man ska plocka exempel ur till beräkningen av genomsnitts-exempeloutputen. 
Genomsnitts-exempeloutputen är värdet alla exempel jämförs med i en del. Det exempel vars 
output är närmast genomsnittet sparas, resten kastas. 

För att funktionen ska slippa gå igenom alla värden från 0 till π hittas den högsta 
inputsumman exemplen har. Detta värde används som slutmarkering i nästa beräkning. I 
nästa steg av funktionen utförs själva reduceringen, genom att man först hittar alla exempel 
som befinner sig i samma del. Delens storlek bestäms av reduceringsstorleks-variabeln och 
startpositionen bestäms av starförskjutnings-variabeln. 

Efter det beräknas medelexemplets output genom att man söker efter exempel i rymden runt 
mittpunkten av delen, med en storlek av jämförelsestorleks-variabeln. Lägg märke till att det 
nu är outputen inte inputen som används för beräkning. Alla exempels output jämför sedan 
med medelexemplets output och det exempel som är mest likt kopieras till den nya listan av 
exempel som är reduceringsutjämnade. På detta sätt reducerar man exempelmängden i alla 
delar (som har mer än noll exempel) i tur och ordning tills nästa del börjar på ett värde som 
är högre än slutmarkeringsvärdet. 

 

Figur 12 Visualisering av reduceringsutjämningens indelning av 7 påhittade 
inlärningsexempel (med deras inputsummor) när reduceringsstorleken är 0.5, 

jämförelsestorleken är 1, och startförskjutningen 0 

Om reduceringsutjämningsfunktionen hade använts med exemplen från figur 12 hade antalet 
gått från 7 till 4, så att det bara finns ett exempel per del. 
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4.6 Pilotstudie 
En kort pilotstudie utfördes för att kontrollera så att programmet gick att använda med ANN 
och de olika förbehandlingsmetoderna. Bilen som användes var car1-stock1 och banan som 
användes var E-Track 6 (figur 13) . 

 

Figur 13 En av banorna i TORCS 

Testet gick till så att spelaren körde runt banan två varv och spelade in inlärningsexempel i 
hela det andra varvet. Anledningen till att använda en flygande start (att starta ett varv i 
racing-hastighet) vid inspelningen var så att inte inlärningsexempel skulle skapas som 
innehöll för låg hastighet på raksträckan. 

Körstilen var lugn och försiktig och racinglinjen hölls hela tiden. Racinglinjen är den 
optimala placeringen runt banan för att få den bästa varvtiden. Muñoz m.fl. (2009) valde att 
köra i mitten av vägen hela tiden för att göra det lättare för deras nätverk att lära sig köra. 
Detta är en dålig idé för vårt nätverk då en placering i mitten av körbanan skulle ge värdet 
noll för vägplaceringen i alla exempel. Att ett nätverk lärt sig köra i mitten igenom hela 
banan skulle vara svårt att mäta då otränade nätverk ofta också bara returnerar ett och 
samma värde runt hela banan. 

På grund av att högnivå-funktionen som omvandlar vägposition till rattrörelser för föraren 
gjordes långsammare för att undvika sladd, blir nätverket lite sen med att svänga. Detta 
skulle kunna lösas genom att man försöka öka stabiliteten för bilen på annat sätt eller att 
man reagerar tidigare på situationer när man spelar in exempel. Detta var ändå inte ett 
jätteproblem och skulle kunna ignoreras vidare i studien. 

Förare med alla olika kombinationer av förbehandlingsmetoder testades. Totalt 
utvärderades nio olika förare, en av dem ett otränat nätverk för att få någon sorts grund. 
Data från testningen kan läsas i tabell 3. I kolumnen Förare finns bokstäverna K, R och S 
vilket betyder kategoriutjämning, reduceringsutjämning och spegling. Det finns också en 
kolumn med felvärde från träningen av nätverken som visar hur bra nätverken kunde lära 
sig exemplen. Ju närmare outputen är den önskade outputen ju bättre är det. Kolumnen som 
heter Skada visar hur mycket föraren har krockat i väggar utanför banan och kolumnen 
Exempel visar hur många exempel som fanns i mängden vid träningen av nätverket. 

Nätverken tränades 100 000 epoker vilket tog olika lång tid beroende på hur många exempel 
som fanns i exempelmängden. Att träna en epok betyder att nätverket tränas en gång med 
alla exempel som finns i mängden. I den riktiga utvärderingen borde man träna nätverken 
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med ungefär samma antal exempel, istället för samma antal epoker, för att få en bättre 
representation av metodernas prestationer. Här i pilotstudien blev nätverket för ANN_K 
tränat tio gånger mer än nätverket för ANN_R vilket kan ha bidragit till resultatet. 

Tabell 3 data från pilotstudien sorterad efter varvtid 

Förare Varvtid Topphastighet Skadevärde Felvärde Antal Exempel 

Spelare 1:26 275 km/h Inget  - 

ANN_K 1:53 193 km/h Inget Bra 1170 

ANN_R 2:17 164 km/h    Bra Bra 119 

ANN_RK 2:21 185 km/h Bra Mycket bra 486 

ANN_KS 2:41 134 km/h Mycket Bra Dåligt 2340 

ANN_RKS 2:43 177 km/h Bra Ok 936 

ANN 2:56 234 km/h Dåligt Bra 482 

ANN_RS 3:13 132 km/h Ok Ok 238 

Otränad 3:21 138 km/h Ok  - 

ANN_S 3:21 226 km/h Mycket Dåligt Ok 964 

 
Kategoriutjämningen hade parametrarna: sektionsvinkel 0.2 och startförskjutning 0. 
Reduceringsutjämningen hade parametrarna: reduceringsstorlek 0.02, jämförelsestorlek 
0.04 och starförskjutning 0. 

Det man direkt kan se från denna test är att spegling bara försämrar resultatet. Alla förare 
kör sämre då spegling läggs till. ANN_K fick 47 sekunder sämre tid med spegling, ANN_R 
fick 56 sekunder sämre tid, ANN_RK fick 22 sekunder sämre tid och ANN fick 25 sekunder 
sämre tid. Tiden för ANN_SF är dessutom lika dålig som för ett helt otränat nätverk och 
skadan är mycket värre. 

Metoden är dock till för att lära nätverket att svänga lika bra åt båda hållen vilket borde ge 
bättre resultat jämfört med de övriga på nya osedda banor. Det finns alltså anledning till att 
fortsätta utvärdera spegling trots det dåliga resultatet. En justering kommer dock utföras vid 
utvärderingen i kapitel 5. Istället för att alltid använda spegling kommer förarna att testas 
både med och utan spegling, som i pilottestet. 

För de övriga förbehandlingsmetoderna var det ett lyckat första test. Både kategoriutjämning 
och reduceringsutjämning hade en stor positiv inverkan på resultatet. Här var ANN_K den 
bästa föraren då det gäller varvtid, dock var ANN_R bättre ett i ett inofficiellt tidigare test så 
det är för tidigt att slå fast vilken som är bäst, den större utvärderingen utförs i kapitel 5. 

Pilottestet visar med dessa resultat att den större utvärderingen kommer att kunna 
genomföras med den befintliga artefakten. Då med flera olika banor och utvärdering av 
förarna på nya osedda banor. 
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5 Utvärdering 
I detta kapitel utvärderas de olika förbehandlingsteknikerna med hjälp av 12 olika förare 
tränade med 4 olika exempelmängder på 6 olika banor. Här diskuteras också varför 
resultatet för de olika förarna blev som det blev och hur man kan förbättra det. 

5.1 Presentation av undersökning 
Totalt utvärderas 12 olika förare plus en otränad förare, för att få en sorts bas att mäta med. 
De olika förarna som används står i tabell 4. 

Tabell 4 De 12 förare som utvärderas 

Förare Reducerings-
utjämning 

Kategori-
utjämning 

Spegling Argument till 
förbehandlingsfunktionerna 

ANN     
 

ANN_R Ja   Reduceringsstorlek: 0,02 
Jämförelsestorlek: 0,04 
Startförskjutning: -0,019 

ANN_RH Ja   Reduceringsstorlek: 0,06 
Jämförelsestorlek: 0,12 
Startförskjutning: -0,059 

ANN_K  Ja  Kategoristorlek: 0,2 
Startförskjutning: -0,19 

ANN_KH  Ja  Kategoristorlek: 0,6 
Startförskjutning: -0,59 

ANN_RK Ja Ja  Använder samma argument som ANN_R 
och ANN_K 

ANN_S   Ja  
 

ANN_RS Ja  Ja Samma argument som ANN_R 
 

ANN_RHS Ja  Ja Samma argument som ANN_RH 
 

ANN_KS  Ja Ja Samma argument som ANN_K 
 

ANN_KHS  Ja Ja Samma argument som ANN_KH 
 

ANN_RKS Ja Ja Ja Samma argument som ANN_RK 
 

 
I utvärderingen används samma förare som i pilottestet plus fyra nya. De nya förarna har ett 
”H” i namnet och använder sig av samma förbehandlingsmetoder men med högre värden i 
argumenten till förbehandlingsfunktionerna. Skillnaden mellan ANN_R, och ANN_RH är 
först och främst att den senare använder större reduceringsstorlek vilket oftast ger en 
mindre mängd exempel. Samma sak gäller för ANN_KH som har en större kategoristorlek 
än ANN_K vilket också brukar ge färre exempel. Lite olika startförskjutningar används 
också, för att se hur mycket det påverkar resultatet. 
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5.1.1 Exempelinsamling 
Spelaren spelade in exempel på banorna E-Track 6, Corkscrew och Wheel 2 (figur 14) 
genom att köra ett varv på varje bana med flygande start. Körstilen var relativt lugn och 
racinglinjen hölls hela tiden. Bilen lämnade aldrig körbanan och stötte heller inte emot 
någon vägg. Bilen som användes var car2-trb1 istället för car1-stock1 som användes i 
pilottestet. car2-trb1 har bättre väghållning och bromsar vilket gör att man hinner reagera 
snabbare på situationer. Detta hjälper förarna i testet att hålla bilen på banan vilket är 
anledningen till att den valdes. 

 

Figur 14 Banor som användes för exempelinsamling och utvärdering av förarna 

5.1.2 Träning av förarnas nätverk 
Förarnas nätverk tränades med fyra olika mängder av exempel, men inte ihop. Det fanns 
alltså fyra versioner av varje förare, en för varje exempelmängd som användes. De fyra olika 
mängderna var: exempelmängden från E-Track 6, exempelmängden från Corkscrew, 
exempelmängden från Wheel 2 och en med en mix av alla tre, kallad Mix. 

Alla förares nätverk tränades med 100 miljoner exempel var. Nätverk tränades inte i epoker 
som i pilottestet utan per exempel istället. Det betyder att alla förares nätverk blev tränade 
med lika många exempel (ungefär) oavsett hur många exempel mängden innehöll vid 
träningen. Detta gjordes för att alla nätverk skulle få samma förutsättning att lära sig.  

5.1.3 Utvärdering av förarna 
Alla förare med exempelmängden från E-Track 6 testades på samma bana som exemplen 
kom ifrån, alltså E-Track 6. Samma sak med förarna med exempelmängden från Corkscrew 
och Wheel 2 där förarna körde på samma bana som de hade lärt sig att köra. De förare som 
hade tränats med exempelmängden Mix testades på alla tre banorna (figur 14) och blev 
också testade på tre helt nya banor som de inte hade tränats för. De nya banorna var Forza, 
E-Track 1, CG Track 2 (figur 15). 
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Figur 15 Banor som användes vid utvärderingen av förarna med mängden Mix 

Av banorna som valdes har hälften körriktningen i klockans håll och den andra hälften mot 
klockans håll. Detta för att dels förarna utan spegling ska kunna få en chans att klara köra 
nya banor och dels för att testa hur bra förare med spegling kan köra. 

Banorna som används i undersökningen har ungefär samma vägbredd, vilket är en fördel 
eftersom det tar bort en felkälla. Vägplaceringen och hastigheten baserar sig på hur banan 
svänger framför bilen och samma kurvatur ger alltid samma output oavsett hur bred vägen 
är. Smala banor kräver lägre hastighet och annorlunda vägplacering jämfört med breda 
banor. 

5.2 Analys 
I stort klarade de flesta förarna att köra bra runt banorna. De hade mest problem i svängarna 
då de ibland reagerade lite sent för att hinna bromsa och ibland bromsade de inte alls. 
Vägplaceringen för förarna i svängarna var också relativt bra men reaktionen var oftast lite för 
sen. 

Raksträckorna var för det mesta bra men det hände att några förare sladdade då föraren ville 
byta sida av körbanan fram och tillbaka. Det var också ett problem med att vissa förare 
stannade på banan eller körde extremt långsamt under vissa delar vilket var konstigt då inga 
inlärningsexempel hade så låg hastighet. 

Ett annat problem var att några av förarna inte kunde lära sig att köra alls. De hade under 
testningen samma output under hela banan på nästan alla banor, vilket betyder att föraren 
körde med en konstant hastighet och höll sig på samma position av körbanan hela tiden. Det 
är samma beteende som för ett helt otränat nätverk, vilket inte är bra alls.  
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5.2.1 Förare tränade med exempelmängden E-Track 6 
Den första banan som förarna fick köra på var E-Track 6 med inlärningsexempel från samma 
bana. ANN-föraren presterade bättre här än i pilottestet då bilen som nu användes hade bättre 
grepp och bromsar. Detta gjorde så att föraren kunde hålla bilen på banan i svängarna oftare. 
Den nya bilen gjorde tyvärr så att ANN_R och ANN_RH sladdade på två av raksträckorna då 
de ville byta sida av körbanan fram och tillbaka. Utan sladdarna hade troligen resultatet varit 
liknande det i pilottestet för dem.  

Alla förare som använde spegling fungerade som förväntat dåligt. De hade alla ungefär samma 
tid som det otränade nätverket hade. Förarna ANN_RS och ANN_RKS verkade inte ha kunnat 
lära sig exemplen alls och hade samma output hela banan. I genomsnitt hade förare med 
spegling 56 km/h långsammare topphastighet och 1 minuter och 10 sekunder sämre tid. 

Den snabbaste föraren på denna banan med denna exempelmängd var ANN_K och ANN_KH 
med nästan identiskt resultat (tabell 5). De fick ingen skada och hade en relativt låg hastighet. 

Tabell 5 Förare på banan E-Track 6 med exempel från E-Track 6 sorterad efter 
varvtid 

Bana: 
E-Track 6     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel output Notering 

Spelare 1:30 262     

Otränad 3:32 194 Mycket Dåligt  Ja  

ANN_K 1:56 183 Inget E-Track 6   

ANN_KH 1:56 184 Inget E-Track 6   

ANN_R 2:20 200 Bra E-Track 6  Sladdar på raksträckor 

ANN_RK 2:25 212 Bra E-Track 6   

ANN 2:26 228 Bra E-Track 6   

ANN_RH 2:30 207 Ok E-Track 6  Sladdar på raksträckor 

ANN_RS 3:04 148 Dåligt E-Track 6 Ja  

ANN_KS 3:05 142 Bra E-Track 6   

ANN_KHS 3:22 147 Ok E-Track 6   

ANN_RHS 3:23 177 Ok E-Track 6   

ANN_RKS 3:41 216 Mycket Dåligt E-Track 6 Ja  

ANN_S 3:52 217 Mycket Dåligt E-Track 6   
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5.2.2 Förare tränade med exempelmängden Corkscrew 
På banan Corkscrew fick föraren ANN bäst tid (tabell 6), samtidigt fick ANN_S sämst tid och 
mest skada av alla. De hade båda ungefär samma topphastighet men ANN_S kunde inte 
svänga rätt då den hade samma output igenom hela banan. 

Förarna ANN_RH och ANN_KH var inte långt bakom ANN och klarade dessutom banan helt 
utan skada. Deras resultat kan man argumentera är bättre än ANN-förarens då ANN fick näst 
mest skada av alla, vilket betyder att den körde av banan relativt mycket. 

En överraskning på denna banan var att ANN_RS och ANN_RKS fungerade nästan lika bra 
som de bästa förarna trots speglingen. De övriga förarna med spegling fungerade dåligt, 
ANN_KS och ANN_KHS hade dessutom samma output hela banan. I genomsnitt gav spegling 
en 23 km/h lägre topphastighet och 20 sekunder sämre tid. 

Tabell 6 Förarna på banan Corkscrew med exempel från Corkscrew sorterad efter 
varvtid 

Bana: 
Corkscrew     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Spelare 1:21 243     

Otränad 2:22 217 Dåligt  Ja  

ANN 1:48 194 Bra Corkscrew   

ANN_RH 1:59 142 Inget Corkscrew   

ANN_KH 1:59 143 Inget Corkscrew   

ANN_RS 2:03 123 Mycket Bra Corkscrew   

ANN_R 2:04 149 Mycket Bra Corkscrew   

ANN_RKS 2:04 146 Inget Corkscrew   

ANN_RK 2:09 178 Bra Corkscrew   

ANN_K 2:16 166 Inget Corkscrew   

ANN_RHS 2:31 137 Inget Corkscrew   

ANN_KHS 2:39 86 Mycket Bra Corkscrew Ja  

ANN_KS 2:40 86 Mycket Bra Corkscrew Ja  

ANN_S 2:43 181 Ok Corkscrew Ja  
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5.2.3 Förare tränade med exempelmängden Wheel 2 
Den bästa föraren på banan Wheel 2 var ANN_KH tätt följd av ANN_RH. De hade överlägset 
bäst tid och klarade banan utan skada. Den mindre mängd av exempel som förarna ANN_KH 
och ANN_RH tränades med gav ett ganska mycket bättre resultat på denna banan jämfört 
med de övriga. Trotts detta var de ändå en minut efter spelarens tid vilket berodde på den 
mycket lägre topphastigheten. Wheel 2 är en bana med långa raksträckor vilket betyder att 
man förlorar mycket tid med lägre topphastighet. 

Anledningen till att ANN_S slog ANN här var att ANN_S hade en högre topphastighet som 
den höll igenom hela banan. ANN_S inte kunde lära sig exemplen och därför hade samma 
output hela banan vilket resulterade i en bättre tid med mer skada. ANN_S var dessutom den 
enda föraren som inte kunde lära sig exemplen här. 

Alla förare med spegling presterade här överlag dåligt. I genomsnitt gav spegling 30 km/h 
lägre topphastighet och 45 sekunder sämre tid. ANN_KS ökar genomsnittet för varvtiden 
ganska mycket med en 3 minuter och 28 sekunder långsammare tid än ANN_K.  

Tabell 7 Förarna på banan Wheel 2 med exempel från Wheel 2 sorterad efter varvtid 

Bana: 
Wheel 2     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Spelare 1:49 285     

Otränad 3:16 175 Ok  Ja  

ANN_KH 2:38 166 Inget Wheel 2   

ANN_RH 2:41 171 Inget Wheel 2   

ANN_R 2:55 153 Inget Wheel 2   

ANN_RK 2:58 173 Ok Wheel 2   

ANN_K 3:06 156 Inget Wheel 2   

ANN_S 3:07 233 Dåligt Wheel 2 Ja  

ANN_RKS 3:00 166 Mycket Bra Wheel 2   

ANN_RHS 3:00 150 Bra Wheel 2   

ANN 3:12 241 Bra Wheel 2   

ANN_RS 3:14 122 Inget Wheel 2   

ANN_KHS 4:07 95 Inget Wheel 2   

ANN_KS 6:34 105 Inget Wheel 2   
 

  



 
33 

5.2.4 Förare tränade med exempelmängden Mix 
Genomsnittet på alla förares resultat på de sex banor de körde på har beräknats i tabell 8. 
Vissa förare stannade på några banor och fick därför inget resultat vilket visas i kolumnen 
”Saknade resultat”. Den eller de bästa förarna på varje bana finns i tabell 10. Det fullständiga 
resultatet finns i Appendix A. 

Den förare som fick bäst tid i genomsnitt var ANN, den hade dessutom högst topphastighet. 
Föraren ANN_RHS fick den näst bästa tiden vilket betyder att den presterade konsekvent bra 
även om den inte fick det bäst resultatet på någon bana (tabell 10). 

Föraren ANN fick näst mest skada av alla vilket betyder att den körde av körbanan mycket. 
Det kombinerat med den höga topphastigheten verkar vara ett bra recept på att få en bra tid. 
Man kan dock argumentera om denna förares körstil är en sådan man eftertraktar eller inte. 
En bra förare borde hålla sig på banan då en krock i racing kan innebära bilen skadas så att 
man får bryta. Denna racingsimulator är inte så avancerad att skadan påverkar hur bra bilen 
fungerar, men hade skadan påverkat hade troligen de förarna utan skada fått bäst varvtid. 

ANN_K och ANN_KH fick ingen skada alls vilket betyder att de aldrig körde av banan på 
någon av de sex banorna. Trotts sin sämre tid än ANN är dessa förares resultat mycket bra, 
deras tid är i genomsnitt 20 sekunder efter ANN men kör bättre. Om man hade kunnat 
kombinera den höga topphastigheten tillsammans med den bra kurvtagningen hade man fått 
en riktigt bra förare. 

Förarna ANN_RS, ANN_KHS och ANN_KS verkar inte ha kunnat lär sig exempelmängden 
och hade därför samma output på i stort sätt varje bana. 

Tabell 8 Genomsinttsresultatet för förarna med exempelmängden Mix på alla sex 
banorna 

Förare 
Med.  
Tid 

Med.  
Topp 

Med.  
Skadevärde 

Antal 
Samma Output 

Saknade 
resultat 

ANN 2:08 236 Bra - Ok   
ANN_RHS 2:22 148 Mycket Bra - Bra   
ANN_RH 2:26 163 Inget - Mycket Bra  2 banor 

ANN_K 2:29 119 Inget   
ANN_KH 2:29 136 Inget   
ANN_R 2:30 145 Inget - Mycket Bra  1 bana 

ANN_RKS 2:33 153 Bra   
ANN_S 2:40 229 Dåligt   
ANN_RS 2:40 105 Mycket Bra 5  
ANN_KHS 2:43 102 Mycket Bra 6  
ANN_RK 2:56 167 Mycket Bra  1 bana 

ANN_KS 3:02 92 Mycket Bra 6  
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I tabell 9 ser vi resultatet för endast de tre nya banorna som förarna testades på. Förare med 
spegling som borde ha haft en fördel här presterade trots allt dåligt. I genomsnitt fick förare 
med spegling 19 sekunder sämre tid och en topphastighet som var 20 km/h lägre. Det vi också 
ser här är att ANN_K presterade bäst med en identisk genomsnittstid som ANN men utan 
skada, vilket är bra. 

Tabell 9 Genomsnittsresultatet för förarna med exempelmöngden Mix på de tre nya 
banorna 

Förare 
Med. 
Tid 

Med. 
Topp 

 
Med. Skadevärde 

Antal Samma 
Output Saknade resultat 

ANN_K 01.56 114  Inget   

ANN 01.56 239  Ok   

ANN_RK 02.00 165  Mycket Bra  1 bana 

ANN_RHS 02.02 148  Mycket Bra   

ANN_RH 02.03 167  Inget  1 bana 

ANN_R 02.05 143  Inget  1 bana 

ANN_S 02.09 231  Dåligt   

ANN_KH 02.20 127  Inget   

ANN_RKS 02.21 153  Mycket Bra - Bra   

ANN_RS 02.25 105  Inget – Mycket Bra 2  
ANN_KHS 02.28 102  Inget – Mycket Bra 3  
ANN_KS 02.48 92  Inget – Mycket Bra 3  

 

De bästa resultaten på varje bana visas i tabell 10. På vissa av banorna finns två förare eftersom 
den som har lite sämre tid har mycket bättre skadevärde, vilket kan vara bättre som diskuterat 
tidigare. De förare som har fått bäst resultat har varit de som använt kategoriutjämning 
(ANN_KH), båda teknikerna (ANN_RK och ANN_RKS) eller ingen teknik alls (ANN). 

Tabell 10 Den/De bästa förarna på varje bana med exempelmängden Mix 

Bana Förare Tid Topp Skadevärde 

Corkscrew ANN_KH 2:06 135 Inget 

E-Track 6 ANN 1:37 239 Inget 

Wheel 2 ANN_RK 2:48 168 Bra 

 ANN_R 2:58 143 Inget 

Forza ANN_RKS 2:26 153 Inget 

E-Track 1 ANN 2:04 239 Dåligt 

 ANN_KH 2:06 131 Inget 

CG Track 2 ANN 1:04 238 Bra 

 ANN_RK 1:21 167 Inget 
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5.2.5 Felvärden vid inlärning 
Genom att studera felvärdena från inlärningsprocessen för de olika nätverken kan vi se vilken 
som lärde sig bäst. Felvärdena visar hur bra en förbehandlingsteknik är på att förbättra data 
så att nätverket lär sig köra bättre. I tabell 11 visas genomsnittet på alla förares träningsresultat 
av alla fyra exempelmängderna. Det fullständiga resultatet för varje förare och exempelmängd 
hittas i Appendix B. 

Att använda en kombination av reduceringsutjämning och kategoriutjämning ger de lägsta 
felvärdena, vilket betyder att nätverken kunde lära sig de exemplen bäst. Överlag lär sig förare 
med reduceringsutjämning bättre än normalt och förare med kategoriutjämning sämre. Att 
förare med kategorisering ger sämre resultat är förståeligt då den metoden bara försöker 
jämna ut data så att fler olika saker ska kunna läras, inte att alla exempel ska kunna läras 
bättre. Reduceringsutjämning däremot tar bort motsägelsefulla exempel samtidigt som data 
reduceras vilket gör mängden lättare att lära sig. 

Vi kan se att förare med en större mängd exempel tenderar att få sämre resultat än de med 
färre antal exempel. En större mängd kan dock vara bättre om data i den är av bra kvalité, som 
för ANN_RKS som genererade en större exempelmängd än flera andra förare och ändå fick 
bättre resultat.  

Tabell 11 Genomsnittsvärden från alla förares träningsresultat 

Förare Min Max Med. Betyg Exempel 

ANN_RK 0 0,229 0,046 Mycket Bra 129 

ANN_RKS 0 0,24 0,068 Mycket Bra 258 

ANN_RH 0,002 0,245 0,074 Mycket Bra 47 

ANN_R 0,004 0,313 0,12 Bra 124 

ANN_RHS 0,013 0,3 0,112 Bra 94 

ANN 0,01 0,538 0,178 Bra 1146 

ANN_RS 0,019 0,461 0,2 Ok 249 

ANN_K 0 0,476 0,209 Ok 4020 

ANN_KH 0,001 0,703 0,209 Ok 3699 

ANN_S 0,012 0,716 0,284 Ok 2291 

ANN_KHS 0,02 0,753 0,325 Dåligt 7398 

ANN_KS 0,005 0,833 0,363 Dåligt 8040 
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5.2.6 Sammanfattning 
Förare med spegling gav överlag ett sämre resultat än de övriga förarna, även på nya osedda 
banor. 

Förbehandlingsteknikerna gör alltid så att förare följer banan mer vilket minskar skadan. De 
gör också så att förarna kör med en lägre topphastighet. 

Förare som använde sig av båda förbehandlingsteknikern reduceringsutjämning och 
kategoriutjämning presterade mycket bra på vissa banor och hade det bästa resultatet vid 
inlärningen. Dock var de förarna inte så konsekventa med de bra resultaten vad gäller varvtid. 

5.3 Slutsatser 
Av resultaten kan vi inte med bestämdhet säga vilken förare som presterade bäst. Förarna 
fungerade olika bra på olika områden. Resultatet är dock lite opålitligt när det gäller att se hur 
bra förare med förbehandlingsmetoderna presterade på grund av implementationsproblem 
som diskuteras i kapitel 5.3.1 och 5.3.2. 

Vi kan se att ANN-föraren alltid har högst topphastighet. Det beror troligen på att den föraren 
lär sig med en mängd som innehåller fler exempel av raksträckor än de övriga. För alla förare 
som använder reduceringsutjämning eller kategoriutjämning blir raksträckorna i 
exempelmängden färre i relation till kurvorna. Om man sedan använder spegling blir det ännu 
värre vilket vi kan se hos föraren ANN_KS, tränad med exempelmängden Mix, som bara hade 
en genomsnitts-topphastighet på 92 km/h. 

Att ha färre exempel till raksträckor leder till att förare med förbehandlingstekniker lär sig 
kurvor bättre men raksträckor sämre. Vi kan se att förare med förbehandlingstekniker nästan 
alltid får mindre skada eftersom de klarar kurvorna bättre (förutom spegling). Den 
långsammare topphastigheten och bättre kurvtagningen bidrog troligen till att förare med 
förbehandlingstekniker ibland kunde slå den förare som inte använde någon 
förbehandlingsteknik. 

Orsaken till den lägre topphastigheten för förarna med kategorisering var att raksträckor bara 
hade en kategori till skillnad från kurvor som hade många. Man hade kunnat ge kategorin 
högre prioritet än de övriga så att kategorin med raksträckor hade bestått av t.ex. hälften av 
alla exempel i mängden istället för kanske 1/15 del. Det är oklart vilken effekt det skulle ha 
haft på resultatet men troligen får förarna då en högre topphastighet men blir sämre i 
kurvorna. 

Samma problem finns också för reduceringsutjämningen där antalet exempel för raksträckor 
är färre än exemplen för kurvor. Om man vill balansera ut mängden är lösningen att köra 
kategoriutjämning efteråt. I kategoriutjämningen kan man sedan välja hur hög prioritet 
raksträckornas kategori ska ha. Som sagt, det är det oklart om detta skulle ge bättre resultat.  

Förare med spegling gav inte ett så bra resultat på nya osedda banorna som förutspått. Tanken 
var ju att spegling skulle ge nätverken chansen att lära sig sväng fler svängar och därför vara 
bättre på nya banor. Det hände att några förare med spegling slog sin förare utan spegling men 
i stort så gav spegling ingen fördel. Trenden var det motsatta istället så som i pilottestet vilket 
leder till frågan om det skulle kunna vara ett problem med nätverket som gör att speglade 
exempelmängder är svåra att lära sig. 
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5.3.1 Problem med förbehandlingsmetoderna 
Reduceringsutjämningsmetoden är tänkt att göra exempelmängden lättare att lära sig för ett 
ANN genom att ta bort motsägelsefulla exempel. Problemet var dock att metoden visade sig 
vara felkonstruerad vilket ledde till att fel exempel togs bort. Kärnan på problemet ligger i hur 
exempel jämförs med varandra. Att summera input-värdenas absoluta värden ger hur mycket 
vägen svänger totalt i de 20 vägsegmenten framför bilen. Detta leder till att vägar som har 
olika skarpa kurvor ändå kan ha samma input-summa. Det betyder att en kurva så som A i 
figur 16 räknas vara likadan som kurva B i samma figur. 

 

Figur 16 Två kurvor med samma böjning som är olika skarpa 

Metoden utförde trots felkonstruktionen sin uppgift på ett bra sätt, vilket var att göra så att 
exemplen skulle bli lättare att lära sig för ett ANN. Förare med reduceringsutjämning fick de 
lägsta felvärdena i utvärderingen vilket visar på att metoden fungerar. 

Det var samma problem hos kategoriutjämningen då samma teknik som användes för att 
jämföra exempel i reduceringsutjämningen här användes för att kategorisera exempel. Detta 
betyder att kurvor med samma böjning men med olika styrka (figur 16) kategoriserades ihop. 
Metoden fungerade i grund och botten som den skulle och kategoriserade alla 
inlärningsexempel efter böjningen hos kurvorna (summan av inputens absolutvärden). 
Tanken med summeringen av inputens absolutvärden var att få en enkel kategorisering av 
exemplen genom att bara ha en dimension av variabler att jämföra med (summan). Summan 
verkade vara ett enkelt sätt att också jämföra exempel med i reduceringsutjämningen, vilket 
var anledningen till att den använde sig av samma teknik. 

Vi kan se att resultatet för förarna med förbehandlingsmetoderna var värst då de hade tränats 
med exempel från banan Corkscrew. Detta är för att den banan hade flest olika skarpa kurvor 
som har ungefär samma böjning (90 graders kurvor). Dessa kurvor ansågs därför som 
likadana av förbehandlingsmetoderna vilket gav en dålig mängd exempel. Tittar man på 
förarna med exempel från E-Track 6 var resultatet lite bättre eftersom banan innehåller flera 
olika mycket böjda kurvor. 

Ett annat problem med summeringen var att tekniken alltid var tänkta att fungera ihop med 
spegling. Som beskrivet tidigare i kapitel 4.5 var det tänkt att spegling alltid skulle användas 
efter att en förbehandlingsteknik använts på en exempelmängd för att nätverken skulle lära 
sig svänga lika bra åt båda hållen. Teknikerna brydde sig inte om vilket håll vägen svängde i 
exemplen utan kollade bara hur mycket vägen svängde. Detta eftersom speglingen efteråt 
ändå skulle lägga till ett exempel med en sväng med samma styrka fast åt andra hållet. När det 
visade sig att speglingen inte fungerade kunde den inte användas som tänkt. Detta gjorde att 
förare med förbehandlingstekniker som då behövde tränas utan spegling inte hade chansen 
att lära sig svänga lika bra. 
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5.3.2 Problem med spegling 
Det vi kan se i utvärderingen av förarna är att spegling nästan alltid försämrar resultatet. 
Problemet här ligger mest troligt i nätverksstrukturen då föraren ANN, som inte använder 
förbehandlingstekniker, alltid lär sig exemplen bättre än ANN_S. Det borde inte vara några 
problem att lära sig att svänga likadant åt båda hållen om nätverksstrukturen är rätt 
uppbyggd. Här antar jag att problemet ligger i att noderna i nätverket har två uppgifter. De 
ska läsa hur mycket en kurva svänger åt höger och hur mycket den svänger åt vänster samtidigt 
från samma input-noder. 

Detta är ett problem för en sigmoid-funktion som har två extremvärden. Sigmoid-funktioner 
”vill” returnera en siffra som går mot 1 eller 0, men en raksträcka vill stanna mitt emellan. Det 
är ingen stor marginal att få vikterna rätt så att 0.5 returneras av en nod, man har oändligheten 
både positivt och negativt att gå åt. 

Problemet visas enklast i graf A i figur 17 där vi ser hur liten chans det är att värdet stannar i 
mitten genom noderna. En bättre lösning hade varit att göra så att det blir som i graf B i figur 
17 där en nod har en uppgift. Med denna lösning måste man använda dubbla input-noder till 
nätverket, en för höger och en för vänster eller en för styrkan och en för vilket håll. 

 

Figur 17 En ungefärlig representation på hur noder med sigmoid-funktioner kan 
tolka input 

5.3.3 Övriga Felkällor 
Det är lite förvirrande varför vissa förare inte kunde lära sig något alls. De fungerade likadant 
som helt otränade förare och körde med samma eller nästan samma hastighet och 
vägplacering hela banan. Eftersom det bara hände för förare med spegling skulle det kunna 
vara något i stil med att höger och vänster-exemplen tar ut varandra under inlärningen så att 
inget lärs. Problemet skulle också kunna vara att nätverken fastnat i lokala optima under 
inlärningen vilket kanske hade större chans att inträffa med de speglade exemplen. 
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5.3.4 Slutsats 
Det som detta arbete hade som mål var att undersöka om förbehandlingsteknikerna 
kategoriutjämning och reduceringsutjämning kunde förbättra inlärningen och därmed också 
resultatet vid träningen av ett ANN. 

Vi kan nu svara på frågan i problemformuleringen att, ja förbehandlingsmetoderna kan 
förbättra inlärningen men hur mycket bättre resultat teknikerna ger får man forska vidare 
på. Detta för att det fanns problem i hur förbehandlingsfunktionerna var uppbyggda. Man 
kan ändå ta med sig hur teknikerna fungerade i stora drag. 

Föraren ANN_RK som använde en kombination av reduceringsutjämning och 
kategorisering fick alltid lägst felvärden underinlärningen vilket visar på att metoderna 
fungerar och att de två metoderna fungerar bäst ihop. Det var deras exempelmängd som 
lärde nätverket bäst. Det gäller bara att lösa de interna problemen i metoderna med hur man 
jämför och kategoriserar exempel innan man kan få mer precisa svar på hur förarna 
presterar. 

Kategorisering hjälpte förare att alltid hålla sig på vägen genom att rätt hastighet hölls i 
kurvorna på alla banor. Detta var troligen för att exempelmängden var mer balanserad så att 
förarna kunde lära sig fler situationer. Kategorisering ger en klar förbättring av beteendet 
jämfört med en förare utan förbehandlingstekniker. Reduceringsutjämningen hade också en 
liknande effekt. Det som båda förbehandlingsteknikerna inte gjorde lika bra var att försämra 
topphastigheten. Genom att ha färre exempel för raksträckor än för svängar lärde inte 
förarna sig att köra lika fort. 

Hur de olika förarna presterade berodde också till stor del på hur många exempel som fanns 
i mängden de tränats med. Förare med färre exempel presterade oftare bättre än förare med 
fler exempel. På grund av detta och felberäkningarna i funktionerna kan man därför inte slå 
fast hur mycket bättre eller sämre förare med förbehandlingstekniker presterade. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Att skapa ett ANN som kan styra en bil bra handlar inte bara om hur nätverket ser ut och vilka 
input och output man använder. Det är minst lika viktigt att ha bra inlärningsdata, annars kan 
inte nätverket lära sig hur den ska använda sina inputs och outputs på rätt sätt. Detta arbete 
undersöker om man genom att förbehandla inlärningsexempelmängden kan förbättra 
inlärningsprocessen så att ett nätverk lär sig köra bättre. 

Att hitta förbehandlingstekniker som fungerar på inlärningsexempel från bilar i bilspel var 
svårt eftersom existerande tekniker oftast arbetar med inlärningsexempel som bara har två 
situationer. I ett bilspel finns det många olika situationer som överlappar vilket gör att det inte 
går att applicera dessa tekniker direkt. Genom att undersöka tidigare forskningsarbeten inom 
ANN i bilspel och olika existerande förbehandlingstekniker i andra arbeten utformades två 
tekniker som kunde förbehandla exempelmängden i detta arbete.   

Teknikerna kategoriutjämning och reduceringsutjämning skapades med tanken att de skulle 
göra så att förarna lär sig köra bättre genom att förbehandla exempelmängden på olika sätt. 
Kategoriutjämningens syfte är att jämna ut exempelmängdens exempel av olika situationer så 
att det blir lika många exempel per situation. Reduceringsutjämningens syfte är att få bort 
motsägelsefulla exempel genom att ta bort exempel vars situation är för lik ett annat och sedan 
spara det bästa exemplet i varje situation. 

För att göra så att förarna skulle lära sig svänga höger lika bra som vänster användes spegling. 
Det innebär att alla exempel som är för högersvängar omvandlas till exempel för 
vänstersvängar (och vice versa) och adderas sedan till mängden. 

I utvärderingen visade sig spegling bara försämra resultatet. Nätverket kunde inte hantera 
speglade exempel vilket betyder att nätverket behöver modelleras om för att fungera rätt. Den 
teoretiska lösningen är att ha separata inputs för höger och vänstersvängar istället för båda i 
samma. 

Kategoriutjämningen och reduceringsutjämningen fungerade inte heller som det var tänkt på 
grund av interna felberäkningar i förbehandlingsfunktionerna. Detta ledde till att 
exempelmängden inte förbehandlades på rätt sätt. Felvärdena under inlärningsprocessen av 
de olika förarna pekar dock på att användningen av en kombination av båda 
förbehandlingsteknikerna gör så att nätverket lär sig bäst. Detta visar att teknikerna har 
potential och skulle kunna utvärderas bättre efter att de interna felberäkningarna löses. 
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6.2 Diskussion 
Det finns många användningsområden för ANN. Som tidigare nämnt används tekniken bland 
annat för att förutsäga börskurser, diagnostisera hjärtsjukdomar och styra robotar. 
Förbehandlingsteknikerna som har använts i detta arbete går att applicera inom dessa 
områden också, med lite modifikationer. Att förbättra data vid träningen av nätverk är något 
som skulle kunna spara tid och därför också pengar i arbetslivet. Med bättre data behöver man 
inte träna nätverket lika länge för att få samma resultat. 

Om vi ser på Sola & Sevillas (1997) arbete som handlade om att minska tiden det tog att lära 
ANN i kärnkraftverk skulle förbehandlingstekniker kunna hjälpa till mycket. Genom att 
använda båda förbehandlingsteknikerna i detta arbete minskade antalet exempel i 
exempelmängen med 10 gånger. Det betyder att inlärningstiden också minskas vilket är vad 
Sola & Sevilla (1997) var ute efter. 

När man arbetar inom vården med olika tekniker gäller det att de är ordentligt utvärderade 
och säkra annars kan det gå illa för patienterna. Korrekta diagnoser kan vara livräddande och 
därför vill man att ANN som t.ex. diagnostiserar hjärtsjukdomar fungerar så bra det går. Dessa 
nätverk måste tränas på ett bra sätt för att lära sig känna igen symptomen. Har man diagnoser 
som är få till antalet men som ändå är viktiga för nätverket att kunna kan en teknik som 
kategoriutjämning hjälpa till. Genom att använda kategoriutjämning kan man ge dessa 
exempel på diagnoser en egen kategori så att nätverket har bättre chans att lära sig dem. Att 
använda en sådan förbehandlingsteknik skulle då bidra till bättre diagnoser vilket i sin tur 
skulle kunna rädda liv. 

6.2.1 Studiens trovärdighet 
Vad gäller trovärdigheten hos resultatet så handlar det här om data och inte åsikter som det 
kan göra i andra studier, därför är trovärdigheten för resultatet i studien ganska hög. Det går 
dock inte att helt slå fast att förbehandlingsmetoderna är bra eller dåliga baserat på förarnas 
resultat på de olika banorna. Detta på grund av felberäkningar i förbehandlingsmetoderna, 
som diskuterat i kapitel 5.3. Skulle man utföra samma studie igen med förbehandlingsmetoder 
som fungerar som det var tänkt skulle man få andra resultat. Felvärdena vid träningen av de 
olika förarna visar i studien att nätverken lättare lär sig förbehandlad data men hur mycket 
bättre kan man inte säga på grund av problemen med förbehandlingsmetoderna. 
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6.3 Framtida arbete 
Detta arbete visar att det finns potential hos förbehandlingsteknikerna, de behöver bara 
förbättras för man ska kunna utvärdera och använda dem i framtida arbeten. Det som behöver 
göras är att förbättra funktionerna med en bättre jämförelse-algoritm och en bättre 
kategoriserings-algoritm. Att summera alla värden från inputen och jämföra summorna 
mellan exemplen var en lätt lösning men det gav fel resultat. Alla inputs måste jämföras för 
sig för att man på riktigt ska kunna använda förbehandlingsteknikerna. Att jämföra exakt är 
inte så svårt i reduceringsutjämningen men det är värre i kategoriutjämningen. Det svåra blir 
att bestämma vad som är en kategori när varje exempel har många olika värden i inputen som 
visar hur vägen svänger framför bilen.  

Nätverksstrukturen måste också förbättras för att nätverket ska kunna lära sig med 
exempelmängder innehållande speglade exempel. Alltså exempelmängder innehållande 
exempel för högersvängar och vänstersvängar som har ungefär samma kurvatur fast speglade. 
Detta skulle troligen lösas genom att man fördubblar antalet inputs till nätverket och använder 
hälften till att beskriva hur mycket vägen svänger åt höger och andra hälften för hur mycket 
vägen svänger åt vänster. En annan modell skulle vara att den ena hälften beskriver hur 
mycket vägen svänger och den andra hälften åt vilket håll. Själv tror jag på den första 
lösningen, men vilken som fungerar bäst återstår att se. 

Det finns en detalj i kategoriutjämningsmetoden som skulle kunna vara värt att undersöka 
närmare. I nuvarande lösning har raksträckorna bara en kategori vilket gör att det finns många 
gånger fler exempel för kurvor än för raksträckor. Det man skulle kunna testa är att duplicera 
exemplen för raksträckor efter att huvudalgoritmen är klar så att de blir lika många till antalet 
som kurvorna. Hypotesen är att topphastigheten då skulle öka och kurvtagningen bli sämre 
för förarna. Frågan är vad som är bäst för slutresultatet. 

Om man tittar på det större sammanhanget verkar det vara brist på förbehandlingstekniker 
som klarar av att ta bort motsägelsefulla inlärningsexempel som diskuterat i kapitel 2.6. Det 
verkar inte heller finnas så många förbehandlingstekniker som kan hantera exempelmängder 
med så många olika situationer, som i ett bilspel. Om teknikerna efter modifikationerna visar 
sig ge ANN bättre resultat skulle de kunna hjälpa och inspirera framtida arbeten inom området 
ANN i bilspel. Teknikerna skulle också kunna appliceras på andra områden som använder 
ANN där det finns behov av att rensa data från motsägelsefulla exempel eller bara jämna ut 
exempelmängdens olika kategorier av exempel. 

Arbetet visar i stort hur viktigt det är att man har en bra exempelmängd vid inlärningen av ett 
ANN. Som diskuterat i kapitel 2.5 läggs det oftast inte så stor vikt vid hur exempelmängden 
ser ut. Detta arbete bidrar till att hjälpa andra att förstå hur mycket exempelmängden påverkar 
resultatet och hur de själva kan skapa en bättre exempelmängd.  
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Appendix A -  Förarresultat 
Här finns det fullständiga resultatet för alla förare för alla banor i utvärderingen. Varje tabell 
är en egen bana. I tabellerna finns en kolumn som heter skadevärde vilket är hur mycket skada 
bilen har fått genom kollisioner. Värden som kan finnas där är: Inget (0), Mycket Bra (0-200), 
Bra (200-1000), Ok (1000-2000), Dåligt (2000-5000) och Mycket Dåligt (5000-). Om 
föraren hade samma eller nästan samma output från nätverket under hela varvet står det ett 
”Ja” i kolumnen Samma Output. De grönmarkerade förarna är de som fick bäst resultat. 

Tabell 12 Alla tider för alla förare på alla banorna 

Bana: 
Corkscrew     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Spelare 1:21 243     

Otränad 2:22 217 Dåligt  Ja  

ANN 1:48 194 Bra Corkscrew   

ANN_R 2:04 149 Mycket Bra Corkscrew   

ANN_RH 1:59 142 Inget Corkscrew   

ANN_K 2:16 166 Inget Corkscrew   

ANN_KH 1:59 143 Inget Corkscrew   

ANN_RK 2:09 178 Bra Corkscrew   

ANN_S 2:43 181 Ok Corkscrew Ja  
ANN_RS 2:03 123 Mycket Bra Corkscrew   

ANN_RHS 2:31 137 Inget Corkscrew   

ANN_KS 2:40 86 Mycket Bra Corkscrew Ja  
ANN_KHS 2:39 86 Mycket Bra Corkscrew Ja  
ANN_RKS 2:04 146 Inget Corkscrew   

ANN 2:26 220 Ok Mix   

ANN_R 2:05 148 Mycket Bra Mix   

ANN_RH 2:05 148 Mycket Bra Mix   

ANN_K 2:22 112 Inget Mix   

ANN_KH 2:06 135 Inget Mix   

ANN_RK 3:47 166 Bra Mix  Stannade nästan 

ANN_S 2:22 214 Dåligt Mix   

ANN_RS 2:26 105 Bra Mix Ja  
ANN_RHS 2:20 147 Bra Mix   

ANN_KS 2:33 92 Mycket Bra Mix Ja  
ANN_KHS 2:23 103 Bra Mix Ja  
ANN_RKS 2:10 152 Bra Mix   



 II 

Bana: 
E-Track 6     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel output Notering 

Spelare 1:30 262     

Otränad 3:32 194 Mycket Dåligt  Ja  

ANN 2:26 228 Bra E-Track 6   

ANN_R 2:20 200 Bra E-Track 6  Sladdar på raksträckor 

ANN_RH 2:30 207 Ok E-Track 6  Sladdar på raksträckor 

ANN_K 1:56 183 Inget E-Track 6   

ANN_KH 1:56 184 Inget E-Track 6   

ANN_RK 2:25 212 Bra E-Track 6   

ANN_S 3:52 217 Mycket Dåligt E-Track 6   

ANN_RS 3:04 148 Dåligt E-Track 6 Ja  
ANN_RHS 3:23 177 Ok E-Track 6   

ANN_KS 3:05 142 Bra E-Track 6   

ANN_KHS 3:22 147 Ok E-Track 6   

ANN_RKS 3:41 216 Mycket Dåligt E-Track 6 Ja  

ANN 1:37 239 Inget Mix   

ANN_R 3:17 146 Inget Mix   

ANN_RH - - - Mix  Stannade 

ANN_K 2:51 143 Inget Mix   

ANN_KH 2:30 157 Inget Mix   

ANN_RK 4:08 168 Inget Mix   

ANN_S 4:04 231 Mycket Dåligt Mix   

ANN_RS 2:37 105 Inget Mix Ja  
ANN_RHS 2:43 149 Bra Mix   

ANN_KS 2:59 92 Inget Mix Ja  
ANN_KHS 2:41 102 Inget Mix Ja  
ANN_RKS 3:03 154 Bra Mix   

       
  



 III 

Bana: 
Wheel 2     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Spelare 1:49 285     

Otränad 3:16 175 Ok  Ja  

ANN 3:12 241 Bra Wheel 2   

ANN_R 2:55 153 Inget Wheel 2   

ANN_RH 2:41 171 Inget Wheel 2   

ANN_K 3:06 156 Inget Wheel 2   

ANN_KH 2:38 166 Inget Wheel 2   

ANN_RK 2:58 173 Ok Wheel 2   

ANN_S 3:07 233 Dåligt Wheel 2 Ja  
ANN_RS 3:14 122 Inget Wheel 2   

ANN_RHS 3:00 150 Bra Wheel 2   

ANN_KS 6:34 105 Inget Wheel 2   
ANN_KHS 4:07 95 Inget Wheel 2   

ANN_RKS 3:00 166 Mycket Bra Wheel 2   

ANN 2:59 242 Ok Mix   

ANN_R 2:58 143 Inget Mix   

ANN_RH 3:34 170 Inget Mix   

ANN_K 3:52 117 Inget Mix   

ANN_KH 3:22 143 Inget Mix   

ANN_RK 2:48 168 Bra Mix   

ANN_S 3:08 232 Dåligt Mix   

ANN_RS 3:45 105 Ok Mix Ja  
ANN_RHS 3:06 147 Bra Mix   

ANN_KS 4:18 92 Bra Mix Ja  
ANN_KHS 3:54 102 Bra Mix Ja  
ANN_RKS 3:06 154 Bra Mix   
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Bana: Forza     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Otränad 3:06 150 Inget  Ja  

ANN 2:41 240 Ok Mix   

ANN_R 2:40 141 Inget Mix   

ANN_RH 2:31 164 Inget Mix   

ANN_K 3:35 107 Inget Mix   

ANN_KH 3:07 125 Inget Mix   

ANN_RK 2:39 163 Bra Mix   

ANN_S 2:32 231 Bra Mix   

ANN_RS 3:21 106 Inget Mix Ja  
ANN_RHS 2:39 148 Mycket Bra Mix   

ANN_KS 3:52 92 Inget Mix Ja  
ANN_KHS 3:28 102 Inget Mix Ja  
ANN_RKS 2:26 153 Inget Mix   

       
Bana: 
E-Track 1     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Otränad 2:26 92 Dåligt  Ja  

ANN 2:04 239 Dåligt Mix   

ANN_R - - - Mix  Stannade 

ANN_RH - - - Mix  Stannade 

ANN_K 2:14 125 Inget Mix   

ANN_KH 2:06 131 Inget Mix   

ANN_RK - - - Mix  Stannade 

ANN_S 2:10 233 Mycket Dåligt Mix   

ANN_RS 2:04 106 Bra Mix Ja  
ANN_RHS 2:06 149 Ok Mix   

ANN_KS 2:25 92 Bra Mix Ja  
ANN_KHS 2:01 103 Bra Mix Ja  
ANN_RKS 3:13 154 Ok Mix   
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Bana: 
CG Track 2     Samma  

Förare Tid Topp Skadevärde Exempel Output Notering 

Otränad 1:46 111 Inget    

ANN 1:04 238 Bra Mix   
ANN_R 1:31 145 Inget Mix   

ANN_RH 1:35 170 Inget Mix   

ANN_K 2_03 111 Inget Mix   

ANN_KH 1:47 126 Inget Mix   

ANN_RK 1:21 167 Inget Mix   

ANN_S 1:45 230 Mycket Dåligt Mix   

ANN_RS 1:52 105 Inget Mix   

ANN_RHS 1:23 148 Inget Mix   

ANN_KS 2:09 92 Inget Mix Ja  
ANN_KHS 1:55 102 Inget Mix Ja  
ANN_RKS 1:24 153 Bra Mix   
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Appendix B -  Inlärningsresultat 
Här finns alla förares inlärningsresultat för deras nätverk. Spelarens inspelade exempel från 
olika banor har använts till träningen av förarnas nätverk. Överst i varje tabell står det vilken 
bana som exempel kommer från. Den sista tabellen (ref) innehåller en mix av exempel från 
alla tre banorna. I varje tabell är den förare med bäst resultat markerad med grönt. Hur bra 
förarnas nätverk kunde lära sig exemplen visas i kolumnen Betyg som bestäms av 
medelvärdet Med. Tabell 13 visar vilket betyg olika medelvärden ger.  

Tabell 13 Mappning mellan medelvärde och betyg 

Med. Betyg 

0 – 0.1 Mycket Bra 

0.1 – 0.2 Bra 

0.2 – 0.3 Ok 

0.3 – 0.4 Dåligt 

0.4 – Mycket Dåligt 

 

Tabell 14 Felvärden för alla olika förare, tränade med exempel från diverse banor 

Exempel: 
Corkscrew     

 

Förare Min Max Med. Betyg Exempel  

ANN 0,004 0,508 0,17 Bra 607  

ANN_R 0,002 0,304 0,111 Bra 124  

ANN_RH 0,002 0,257 0,076 Mycket Bra 47  

ANN_K 0,001 0,169 0,169 Bra 1875  

ANN_KH 0 0,545 0,191 Bra 1578  

ANN_RK 0 0,219 0,039 Mycket Bra 102  

ANN_S 0,017 0,743 0,273 Ok 1214  

ANN_RS 0,003 0,361 0,144 Bra 248  

ANN_RHS 0,029 0,298 0,11 Bra 94  

ANN_KS 0,009 0,727 0,343 Dåligt 3750  

ANN_KHS 0,031 0,691 0,335 Dåligt 3156  

ANN_RKS 0,002 0,221 0,071 Mycket Bra 204  
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Exempel: 
E-Track 6     

 

Förare Min Max Med. Betyg Exempel  

ANN 0,005 0,526 0,131 Bra 481  

ANN_R 0,009 0,222 0,077 Mycket Bra 119  

ANN_RH 0,001 0,105 0,023 Mycket Bra 43  

ANN_K 0,001 0,479 0,159 Bra 1260  

ANN_KH 0,004 0,516 0,163 Bra 984  

ANN_RK 0 0,132 0,02 Mycket Bra 90  

ANN_S 0,019 0,635 0,26 Ok 962  

ANN_RS 0,011 0,628 0,251 Ok 242  

ANN_RHS 0,005 0,254 0,108 Bra 86  

ANN_KS 0,009 0,679 0,309 Dåligt 2520  

ANN_KHS 0,027 0,758 0,314 Dåligt 1968  

ANN_RKS 0 0,207 0,051 Mycket Bra 180  

     
 

Exempel: 
Wheel 2     

 

Förare Min Max Med. Betyg Exempel  

ANN 0,015 0,559 0,206 Ok 1203  

ANN_R 0,002 0,363 0,145 Bra 111  

ANN_RH 0,002 0,309 0,098 Mycket Bra 48  

ANN_K 0 0,625 0,253 Ok 5024  

ANN_KH 0,001 0,886 0,241 Ok 4836  

ANN_RK 0 0,282 0,063 Mycket Bra 150  

ANN_S 0,006 0,743 0,302 Dåligt 2406  

ANN_RS 0,03 0,427 0,2 Ok 222  

ANN_RHS 0,009 0,315 0,116 Bra 96  

ANN_KS 0,001 0,962 0,4 Mycket Dåligt 10048  

ANN_KHS 0,01 0,782 0,325 Dåligt 9672  

ANN_RKS 0 0,266 0,074 Mycket Bra 300  
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Exempel: 
Mix     

 

Förare Min Max Med. Med. Betyg Exempel  

ANN 0,015 0,559 0,206 Ok 2291  

ANN_R 0,002 0,363 0,145 Bra 142  

ANN_RH 0,002 0,309 0,098 Mycket Bra 49  

ANN_K 0 0,625 0,253 Ok 7920  

ANN_KH 0,001 0,866 0,241 Ok 7398  

ANN_RK 0 0,282 0,063 Mycket Bra 174  

ANN_S 0,006 0,743 0,302 Dåligt 4582  

ANN_RS 0,03 0,427 0,2 Ok 284  

ANN_RHS 0,009 0,315 0,116 Bra 98  

ANN_KS 0,001 0,962 0,4 Mycket Dåligt 15840  

ANN_KHS 0,01 0,782 0,325 Dåligt 14796  

ANN_RKS 0 0,266 0,074 Mycket Bra 348  
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