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Sammanfattning 
Denna rapport jämför två nätverksarkitekturer för artificiella neurala nätverk vars 
uppgift är att realisera ett styrsystem för ett fordon som det även skall lära sig att 
styra. Jämförelsen bygger på utförda experiment där de båda nätverken fick lära sig 
att styra ett fordon längs en slumpgenererad väg. Båda nätverken bygger på 
belöningsbaserad inlärning för att lära sig lösa uppgiften. 

Resultatet av utvärderingen visar både att nätverken inte hade några problem med att 
lära sig att styra fordonet och att de inte krävde lång tid för att kunna lära sig hur 
fordonet skulle styras. Resultaten visar inte heller att någon skillnad fanns i vare sig 
tillförlitlighet eller generaliseringsförmåga hos de båda nätverksarkitekturerna. 

Nyckelord: Artificiella neurala nätverk, Styrsystem, AI, Belöningsbaserad inlärning 
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1  Introduktion 
Artificiell intelligens har de senaste decennierna blivit mer och mer framträdande i 
dator och tv-spel. Från att ha varit ett sista-minuten problem har det utvecklats till att 
bli en betydande del utav utvecklingsprocessen av ett datorspel (Howland, 1999). 

De tidiga spelen som använde sig av någon form av artificiell intelligens hade 
problemet att själva hårdvaruplattformarna de kördes på inte kunde hantera de 
mängder uträkningar en artificiell intelligens kan behöva utan att det skulle gå ut över 
resten av spelets prestanda (Buckland, 2000). Detta har med tiden – och datorernas 
utveckling – ändrats till att artificiella intelligenser har gjorts mer avancerade. 

I äldre spel skrevs ofta regler in i spelet för hur en datorstyrd motståndare skulle bete 
sig som reaktion på hur vad en mänsklig spelare gör i spelet. Detta fungerar och 
används fortfarande i kombination med mer avancerade tekniker för att skapa 
trovärdiga motståndare eller simulerade varelser (Woodcock, 1999). 

I och med att de nya spelen blir mer och mer komplexa, så ökar kraven på de 
artificiella intelligenserna, vilket i sin tur ökar den beräkningskapacitet som de 
behöver. De måste klara av att bearbeta mer och mer information samtidigt som de 
förväntas att reagera snabbt på plötsliga händelser (Buckland, 2000).  

Olika sätt att tillämpa artificiell intelligens i datorspel har utvecklats genom åren. 
Bland dessa tekniker är så kallade tillståndsmaskiner och scriptbaserade system 
vanliga (till exempel Command & Conquer: Red Alert, 1996). Dessa tekniker har 
varit med länge och är med tiden väldigt beprövade.  

Bland de mer avancerade teknikerna finns artificiella neurala nätverk, som ofta 
används tillsammans med evolutionära algoritmer (Buckland, 2000). Dessa två 
tekniker används ofta för andra syften än just till spel, men de har uppträtt i 
spelsammanhang. Ett exempel är rallyspelet Collin McRae Rally 2 (2001) och då för 
att styra rallybilar. 

Målet med detta arbete är att jämföra hur bra två enklare arkitekturer för artificiella 
neurala nätverk är på att lära sig att styra ett fordon längs med en krokig landsväg. 
Fordonet ger nätverken information om hur långt ifrån vägens kanter som den 
befinner sig, samt vilken hastighet den rör sig i.  

Liknande arbeten inom detta område beskriver andra problem för antingen artificiella 
neurala nätverk eller styrsystem. Bland dessa finns Thieme (2002), Buckland (2002) 
och Reynolds (1994). 

I kapitel 2 beskrivs bakgrunden för de tekniker som tas upp i denna rapport samt 
arbeten som på något vis är relaterade. I kapitel 3 presenteras problemet närmare samt 
de delmål som ingår i lösningen av problemet. I kapitel 4 presenteras möjliga 
lösningar på problemen och i kapitel 5 presenteras resultatet. I kapitel 6 återfinns 
slutsatsen av, och reflektioner över, hela arbetet och idéer till framtida arbeten. 
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2 Bakgrund 
Artificiell intelligens i ett datorspel används för att simulera intelligens hos karaktärer 
eller entiteter styrda av datorn. Exempel är att simulera en fientlig (eller allierad) 
general i realtidsstrategispel (till exempel: Command & Conquer: Red Alert, 1996; 
Starcraft, 1998; Company of Heroes, 2006) eller att ge datorstyrda karaktärer i diverse 
spel ett intelligent beteende (till exempel: Doom, 1993; The Elderscrolls IV: Oblivion, 
2006). 

För att simulera intelligent beteende i ett datorspel så kan så kallade 
tillståndsmaskiner användas. En tillståndsmaskin är en teknik som använder sig av 
olika beteenden för olika tillstånd som en datorstyrd entitet kan befinna sig i. Till 
exempel att den skall förfölja eller fly ifrån en annan entitet. 

Denna teknik har sina begränsningar om det kan uppstå många olika situationer som 
inte kan generaliseras ned till några få beteenden. Den här typen av artificiell 
intelligens var och är fortfarande vanligt förekommande i datorspel, och används även 
i kombination med andra tekniker. 

En annan teknik som existerar, ibland tillsammans med andra tekniker, är artificiella 
neurala nätverk. Ett sådant nätverk gör beräkningar på given information och 
översätter det till output som i sin tur kan styra beteendet hos till exempel en bil eller 
något annat. 

2.1 Artificiella Neurala Nätverk  
Artificiella Neurala Nätverk bygger på samma princip som en organisk hjärna, som 
består av väldigt många hjärnceller som är ihopkopplade sinsemellan. Medan varje 
hjärncell har en begränsad beräkningsförmåga, så kan många utföra komplexa 
matematiska beräkningar (Buckland, 2002). 

I spel så har artificiella neurala nätverk använts, ett exempel är Collin McRae Rally 2 
(2001), där ett nätverk används för att ge de datorstyrda motståndarna förmågan att 
köra snabbt samtidigt som de håller sig på vägen. Ett annat exempel är Black & White 
(2001) där ett artificiellt neuralt nätverk används för att istället styra beteendet hos ett 
stort djur. Med hjälp av belöningar och bestraffningar, så kan spelaren utforma djurets 
personlighet samt lära den vad den ska och inte ska göra. 

Ett artificiellt neuralt nätverk är en grov förenkling av en biologisk hjärna och består 
av lika grovt förenklade digitala versioner av en hjärnas hjärnceller. Dessa digitala 
hjärnceller kallas ofta för neuroner och sitter kopplade till en eller flera (eller alla) av 
de andra neuronerna i samma nätverk. Vissa av dessa neuroner är avsedda för 
interaktion med omvärlden.  

De neuroner som tar emot information utifrån kallas inputneuroner och kan liknas vid 
ett ögas synceller. De neuroner som däremot skickar ut processad information kallas 
outputneuroner. Sådana neuroner som vare sig är output- eller inputneuroner kallas 
för gömda neuroner, då de inte kan ses från utsidan. Beroende på vilken arkitektur 
som väljs, så kan informationen skickas runt, som kan ses i Figur 1, mellan alla 
neuroner. 
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Output 

Input 
 

Figur 1: Enkel skiss av ett artificiellt nerualt nätverk. 

Varje enskild neuron har även en aktiveringsfunktion. Denna funktion avgör om 
neuronen skall skicka vidare någonting eller låta bli, ungefär som hjärnceller fungerar 
fast förenklat. Denna funktion kan ses som en tröskel för när neuronen skall skicka ut 
en signal via sin output (se Figur 2). Vad som mer syns i figuren är vikter. Varje input 
till en neuron har en vikt associerad till sig.  

Dessa vikter multipliceras med den signal som går förbi den, om vikten är negativ, så 
motverkar den signalen medan en positiv vikt förstärker signalen. Dessa vikter kan 
anta vilka värden som helst, men små flyttal är vanligt förekommande. Ekvation 1 
visar hur inputen multipliceras med sin associerade vikt för att sättas samman till den 
totala inputen för neuronen. 

Input Vikter Aktiverings-
funktion Output 

v0 

v1 

… 

vn 

Σ

i1

i0

in

…

i0 * v0

i1 * v1

in * vn

b

f

Bias

…

 
Figur 2: Figuren visar en övergripande bild av hur en artificiell neuron fungerar 

(efter Långberg, 2005, s. 8). 

Input = i0*v0 + i1*v1 + … + in*vn (Ekvation 1) 

För att anpassa ett artificiellt neuralt nätverk till ett problem, så tränas de för att bli 
bättre på att tolka input till önskad output. Med att nätverket tränas, så menas att 
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vikterna mellan neuronerna ändras. Genetiska algoritmer används ofta för detta 
ändamål. Tre stora paradigm finns då det gäller att träna nätverk. Dessa tre är 
arkitekturer med övervakad och oövervakad inlärning samt arkitektur med s.k. 
belöningsbaserad inlärning (reinforcement learning). 

2.2 Arkitekturer 
För att bygga ett artific
vanliga typer av arkite

iellt neuralt nätverk, så finns det många olika arkitekturer. Två 
kturer är feedforward-nätverk och rekurrenta nätverk, dessa 

reaktiva på den input som de får. Den information 
vidare till det eller de gömda lagren, vilka bara är 

 lager som ligger före. Denna typ av 

Figur 3: Ett e  av cirklar och 

2.2.2 
kallade rekurrenta nätverket. Ett rekurrent 

k om gör att den kan minnas vilken output den gav i 

e minnet hålls kvar). I ett 

tydliga lager som feedforward-nätverk är. 

typer av arkitekturer är i sin tur indelade i mer specifika designer. 

2.2.1 Feedforward arkitektur 
Feedforward arkitekturer är rent 
som inputneuronerna får skickas 
lager som varken är output- eller inputlager, som i sin tur modifierar informationen 
innan den skickas till outputlagret (se Figur 3).  

Som namnet antyder, så matar nätverket vidare input igenom sina lager. Inga 
förbindelser existerar från ett givet lager till ett
nätverk är väldigt enkel i konstruktion, och de används ofta när olika arkitekturer av 
ANN skall jämföras. Ibland fungerar ett feedforward-nätverk alldeles utmärkt till ett 
problem. 

Outputlager 

Ett eller flera gömda 
lager

Inputlager 

 
nkelt Feedforward-nätverk. Neuronerna representeras

vikterna mellan lagren visas med pilar.  

Rekurrent arkitektur  
En annan ofta använd arkitektur är det så 
nätver  har ett korttidsminne s
föregående tidssteg. Detta minne utgörs av ett kontextlager (se Figur 4), som matar in 
den output som även går till Outputlagret, tillbaka till inputlagret eller någon 
annanstans i nätverket (beror på hur nätverket utformats).  

Med bra anpassning av vikterna för varje koppling så kan nätverket dra nytta av vad 
den minns från det föregående tidssteget (eller hur läng
rekurrent nätverk så kan kopplingar mellan två neuroner gå åt motsatt håll, runt i 
cykler och koppla till samma neuron. Rekurrenta nätverk är oftast inte arrangerade i 
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Figur 4: Skiss av ett enkelt rekurrent nätverk med tillhörande kontextlager. 

2.3 Inlärning 

Outputlager 

Kontextlager 

Ett eller flera gömda 
lager 

Inputlager 

Alla neu en, med 
mindre att problemet är så simpelt och nätverket så enkelt att det går att sätta vikterna 

n nämnts så finns det tre stora paradigm inom detta område. Att 

oker.  

ut har genererats. 

å vilken typ av inlärning som används, så ser 

• 

 

2.3
Gemen denna typ är att nätverken tränas med hjälp av en 
mängd exempel av vilken output som genereras av olika input. Nätverkets egen 

t. Om nätverkets resultat skiljer sig ifrån facit, så 

 då av en mängd varianter på 
varje symbol som nätverket skall kunna tyda som den sedan tränas till att känna igen. 

rala nätverk bygger på att de på något vis lär sig önskade beteend

för hand. Som ova
lära upp ett neuralt nätverk till att utföra en uppgift, t.ex. känna igen mönster eller för 
att styra en robot, behöver göras för att nätverket överhuvudtaget skall vara 
användbart.  

Processen ser likadan ut för de tre paradigmen, förutom att de två sista stegen är 
annorlunda. Denna process itereras om och om igen ett specificerat antal gånger, som 
ofta kallas ep

• Testning. Först skall nätverket få input av någon typ som är ett exempel på 
den uppgift den skall utföra. Informationen skickas igenom hela nätverket till 
dess att outp

• Utvärdering. Med hjälp av output från nätverket, så ser en algoritm av något 
slag till att utvärdera hur bra nätverket var till att lösa de olika exemplen den 
presenterades med. Beroende p
utvärderingen olika ut. 

Anpassning av vikter. Utifrån utvärderingen så ser en annan (eller samma) 
algoritm till att vikterna i nätverket anpassas på något vis för att få ett bättre 
resultat i nästa iteration.

.1 Övervakad inlärning 
samt för arkitekturer av 

output jämförs gentemot faci
kommer nätverkets vikter att anpassas lite för att sedan jämföra igen. Så fortsätter det 
till dess att nätverket har lärt sig att korrekt tolka input. 

Inlärning av denna typ används t.ex. för att träna nätverk som skall tyda handskriven 
text (Jain, Mao & Mohiuddin, 1996). Tekniken som används för detta ändamål kallas 
Optical Character Recognition (OCR). Exemplen består
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En ofta använd algoritm för övervakad inlärning kallas ”backpropagation”. 
Algoritmens namn är en förkortning av ”backward propagation of errors” och syftar 
på sättet algoritmen fungerar på. I korta drag fungerar algoritmen på följande vis. 

• Ge det neurala nätverket en mängd träningsexempel att öva på. 

• Jämför nätverkets resultat med facit för var exempel. 

• Beräkna fel samt justera vikterna på nätverkets vikter. 

• Upprepa 

Alg it el för att kunna anpassa 
nätv k t finns för få exempel, 
elle r för stor vikt på vissa 
situ n det leda till att nätverket visserligen kan bli bra på just den typen 

rk som tränas med belöningsbaserad inlärning kommer att lära sig 
att välja bra handlingar, som ger en belöning i någon form framför handlingar som ger 

ment learning is learning what to do – how to 

enetiska algoritmer tillhör denna typ av inlärning. Belöningen i 

ra då agenter skall t.ex. lära sig att navigera i 

r någon som helst information från omvärlden, vare sig i form av färdigt 
facit som i övervakad inlärning eller som positiv/negativ belöning som i 

tt behandla en viss typ av problem. (Se till exempel 
Thieme (2002) och Buckland (2002)).  

or men är väldigt beroende av kompletta träningsexemp
er et till den typ av problem som den skall lösa. Om de

r exemplens kvalitet är för dålig (till exempel att de lägge
ationer) så ka

av situationer, men misslyckas fatalt på andra situationer som inte träningsexemplen 
tog upp. Det vill säga att nätverket blir dåligt på att generalisera problem. Detta kallas 
för ”overfitting”. 

2.3.2 Belöningsbaserad inlärning 
Belöningsbaserad inlärning bygger på att nätverket bara vet om en handling är dålig 
eller bra. Ett nätve

ingen eller dålig belöning. ”Reinforce
map situations to actions – so as to maximize a numerical reward signal” (Sutton & 
Barto, 1998, s. 3).  

Som nämnts, så söker ett nätverk av denna typ att utforska möjligheterna för att få så 
stor belöning som möjligt, genom att använda de kända handlingar som är bra samt att 
undvika de handlingar som är dåliga. 

Evolutionära och g
deras fall är att en individ som utmärker sig på något vis, till exempel löser en uppgift 
snabbt, får föröka sig. 

Denna typ av inlärning lämpar sig b
okända miljöer där agenten själv måste lära sig att utforska (Buckland (2002) (se 
sektion 2.5). 

2.3.3 Oövervakad inlärning 
Oövervakad inlärning skiljer sig från både belöningsbaserad och övervakad inlärning i 
att den inte få

belöningsbaserad inlärning.  

Inlärning av denna typ kan användas för att hitta mönster i den input som den mottar 
samt kunna förutse resultat (Ghahramani, 2004) vilket kan vara användbart för att 
analysera stora mängder data. 

2.4 Evolutionära algoritmer 
Evolutionära algoritmer används ofta tillsammans med artificiella neurala nätverk då 
ett nätverk ska anpassas till a
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Evolutionära algoritmer kan användas till att optimera problem som till exempel 

ka lösningar eller att agenten har helt andra egenskaper. 

 

e t är att kunna förstå hur ljuskällans placering hänger ihop med hur 

olika arkitekturers förmåga att lösa det 

ha lägst 

ed. 

beräkna den kortaste vägen mellan ett antal olika städer (Traveling salesman 
problem). Dock kan det inte garanteras att algoritmer av detta slag hittar en optimal 
lösning, men om det finns minst en lösning, så kommer den att hittas. 

Evolutionära algoritmer går i stort sett ut på att härma biologisk evolution. De 
problem som kan lösas med sådana algoritmer skall kunna översättas till en digital 
form av gener, där varje gen representeras av ett binärt tal eller tal av någon annan 
bas.  

Från början skapas slumpmässiga värden på dessa gener för ett antal individer i en 
begynnelsemängd som kallas för population. Var och en av dessa individer testas 
enligt en utvärderingsfunktion som avgör hur bra just den här individen är till att lösa 
det givna problemet. 

De individer som klarade sig bäst i utvärderingen väljs för att avla fram en ny 
population av individer. Denna nya generation får sina gener genom korsning av de 
bästa generna i den föregående populationen, därefter upprepas samma process flera 
gånger tills antingen ett visst resultat har uppnåtts eller att ett visst antal generationer 
har skapats. 

2.5 Relaterade Arbeten 
Det finns en hel del arbeten som beskriver hur problemet med styrning av autonoma 
agenter kan lösas. Skillnaden mellan dessa arbeten och detta är att de andra arbetena 
behandlar oli

2.5.1 Thieme 
Thieme (2002) beskriver i sin avhandling hur en robot skall navigera igenom olika 
typer av T-vägskorsningar, då den enda information roboten får är i form en ljuskälla 
på väggen i den miljö roboten befinner sig i.  

Robot ns uppgif
den skall svänga i korsningen, problemet ligger i att det är en fördröjning mellan det 
att roboten passerar ljuskällan och det att roboten skall svänga i korsningen. 

I detta arbete användes och jämfördes fyra 
ovan nämnda problemet. Dessa fyra var ett feedforward-nätverk, ett enkelt rekurrent 
nätverk och två arkitekturer av en mer avancerad typ. 

Resultatet av dessa var att feedforward-nätverket visade sig 
tillförlitlighetsprocent jämförd med de andra, men att den arkitekturen ändå var fullt 
användbar till en del av de situationer som den utsattes för. Det enkla rekurrenta 
nätverket klarade sig bättre, då den även klarade bättre av de situationer som 
feedforward-nätverket envisades med att misslyckas m
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Figur 5: En av de t-korsningsmiljöerna som användes av Thieme (2002) (efter 

Thieme (2002) s. 10) 

2.5.2 Reynolds 
Reinolds (1994) beskriver ett experiment som går ut på att evolvera fram ett beteende 
hos en agent som skall få den att kunna följa en svängande korridor utan att kollidera 
med väggarna (se Figur 6). Denna lösning använder sig inte av ett artificiellt neuralt 
nätverk, men visar ändå hur beteendet växer fram.  

Detta arbete beskriver hur ett litet fordons styrsystem evolveras till att anpassa sig till 
miljön i Figur 6 med mål att göra styrsystemet så robust som möjligt. Reynolds (1994, 
s. 1) skriver: 

”The current work concerns an approach to avoiding this brittle [att 
anpassa sig till en enda miljö och misslyckas på alla andra] behaviour 
and seeks to evolve robust, general purpose control programs for the 
corridor following problem. Determinism is removed from fitness 
testing by injecting noise into the system. This noise will tend to “jiggle” 
coincidental relationships between elements of the system and so tend to 
discourage evolution from capitalizing on them. A house of cards cannot 
be built on a shaky table.” 

Med vilket han beskriver varför det är viktigt att undvika att styrsystem lär sig i allt 
för ”rena” miljöer och att de ska kunna generalisera problem. Detta för att systemen 
inte skall bli klena och bräckliga om de plötsligt utsätts för störningar av olika slag i 
de miljöer de hamnar i. 

 8 



  

 
Figur 6: Miljön i Reinolds (1994). Pilarna visar vilken väg ett litet fordon är tänkt 

att ta. (efter Reinolds (1994) s. 1) 

Slutsatsen i detta arbete är att styrsystem mycket väl kan skapas med hjälp av genetisk 
programmering, samt att det är lämpligt att se till att agenterna får så skiftande 
situationer som möjligt att evolvera och lära sig i för att undvika svaga lösningar 
(Reynolds (1994). 

2.5.3 Buckland 
Buckland (2002) använder artificiella neurala nätverk tillsammans med evolutionära 
algoritmer för att utveckla en digitalt simulerad minröjare vars uppgift är att söka efter 
minor i en virtuell värld samtidigt som den undviker att köra in i hinder som finns i 
omgivningen (se Figur 7).  

Detta arbete beskriver hur fordonets styrsystem lär sig att söka efter ett mål samtidigt 
som den undviker att kollidera med hinder genom den input som den får igenom sina 
fem sensorer. 

 
Figur 7: Skiss av minröjaren i Buckland (2002) och dess sensorer. De heldragna 

linjerna visar fordonets avståndssensorer, den streckade pilen visar avståndet till 
den närmaste landminan. (Efter Buckland (2002) s. 273 & s. 277) 

Den viktigaste delen i Bucklands arbete som relaterar till detta examensarbete är 
konstruktionen av fordonet och styrsystemet. Till exempel hur sensorerna är 
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placerade, vilka funktioner som styrsystemet kan utnyttja för att påverka fordonet och 
hur evolutionära tekniker kan tillämpas för att träna styrsystemen. 
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3 Problem 
Huvudproblemet för detta examensarbete är att utvärdera hur två nätverksarkitekturer 
klarar av att styra ett fordon längs en krokig landsväg. 

Detta arbete avser att jämföra vilken skillnad som finns mellan hur ett feedforward- 
och ett rekurrent nätverk klarar av att lösa det ovan nämnda problemet att styra ett 
fordon. Då fordonet skall köra snabbt för att komma så långt som möjligt men om den 
kör för fort då den kommer till en kurva, så kommer fordonet att åka av vägen. 

För att detta skall lyckas, så måste nätverken tränas till att klara uppgiften. Ett otränat 
nätverk klarar sig inte någon längre sträcka om den skapas med slumpmässiga vikter 
på alla sina kopplingar. Att lösa problemet med tillståndsmaskiner är inte lämpligt, då 
fordonet inte kommer att kunna anpassa sig till miljöer som inte hanteras av någon 
tillståndsmaskin. 

Att använda artificiella neurala nätverk för att styra ett fordon har använts av till 
exempel Thieme (2002), Buckland (2002) och Ulbricht (1996) i olika sammanhang. I 
dessa fall har artificiella neurala nätverk använts för att styra ett simulerat fordon, fast 
med olika uppgifter för fordonen att lösa. 

Som ovan nämnts så kan problemet brytas ned i mindre delmål. Dessa delmål kan 
delas upp i tre kategorier, som kan ses nedan. 

• Utveckling av agent och miljö 

• Testning och Experiment 

• Utvärdering 

3.1 Delmål 1: Utveckling av agent och miljö 
Det första delmålet avser att utforma fordonet samt den miljö fordonet rör sig i och 
hur miljön fungerar. Dessa två underdelmål kan i sin tur delas upp i fler kategorier. 
För fordonet behövs sensorer och avståndsmätare för att kunna ge en uppfattning om 
avstånd till hinder.  

Det behövs även ett styrsystem som kan navigera fordonet undan eventuella hinder. 
För miljön behövs en utformning som gör den relativt enkel att implementera, men 
samtidigt tillräcklig för problemet. Testning av implementationen är också viktig då 
den ser till att fordon och miljö fungerar på ett korrekt och förväntat sätt. 

Fordon: Som ovan nämnts så är fordonet en central del av problemet. Utan fordonet 
så finns det ingenting för styrsystemet att styra, och därmed kan det inte heller bli 
något resultat. Fordonet skall ha tillräcklig funktionalitet för att kunna styras så att den 
kan undvika hinder som eventuellt kan komma i dess väg. Dessa funktioner 
inkluderar avståndsbedömning till andra objekt, reglering av fordonets hastighet samt 
att svänga fordonet till höger eller vänster. 

Miljö: Miljön som fordonet skall röra sig i är även den viktig. För utan en 
specificerad miljö, så har fordonet ingenting att ta hänsyn till. Eftersom problemet är 
att fordonet skall styras längs en landsväg, så bör någon form av väg kunna 
representeras. 

Vägen ska innehålla tillräckligt med information för att fordonet ska kunna beräkna 
avstånd till vägkanterna i vilken riktning den nu råkar röra sig i. I sin enklaste form 
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kan en väg representeras av två parallella linjer som fordonet rör sig emellan, vilket 
kan liknas vid en korridor. 

Simulator: Simulatorprogrammet är en vital del av hela problemet. Hur den utformas 
och används har lika stor påverkan på resultatet som utformningen av fordon och 
miljö har. Simulatorns uppgift är att innehålla alla de övriga delarna i 
implementationen och se till att de körs på ett kontinuerligt sätt, till exempel att alla 
simuleringar körs med samma uppdateringsfrekvens. 

Styrsystem: Till fordonet hör ett styrsystem som skall tolka den information som 
fordonet får igenom sina avståndssensorer. Styrsystemets uppgift är att se till att styra 
fordonet undan ifrån eventuella hinder samt att se till att det inte kör av vägen.  

Styrsystemet realiseras med hjälp av en arkitektur för artificiella neurala nätverk samt 
evolutionära algoritmer för att utveckla nätverken. 

Evaluering: Implementationen av simulator, styrsystem, fordon och miljö måste 
naturligtvis testas för att kunna säkerställa att dessa fungerar på ett korrekt och 
önskvärt sätt. Om inte implementationen är korrekt, så kan det ha en stor påverkan på 
resultaten som kommer fram i 3.2.  

3.2 Delmål 2: Experiment och Utvärdering 
Det andra delmålet består av att utföra experiment med hjälp av implementationen 
från 3.1 och därefter utvärdera resultatet som kommer fram under experimenten. 
Utvärderingen består av att jämföra hur bra de båda nätverksarkitekturerna är till att 
navigera igenom ett givet antal miljöer. Utöver den jämförelsen skall de båda 
nätverkens tillförlitlighet och förmåga att generalisera problem utvärderas. Resultatet 
för utvärderingen ska därefter analyseras för att slutsatser ska kunna dras. 
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som kan användas för att realisera de olika 
delmålen samt en motivering till varför vissa av dessa metoder väljs. 

4.1 Metoder för delmål 1 
Första delmålet består, som nämnt i kapitel 3.1, av flera små delar som kan utformas 
på olika sätt. Dessa underdelmål är fordonets och miljöns utformning, val av 
designmönster för simulatorprogrammet och vilken metod som ska användas för att 
säkerställa hela implementationens korrekthet. 

4.1.1 Litteraturanalys 

För att bestämma hur fordonet, miljön och styrsystemsarkitekturerna ska utformas kan 
en litteraturanalys användas. Detta främst med avseende på fordonets och miljöns 
utformning då andra arbeten (se 2.5) har tagit upp detta som del i större problem. 
Utifrån de uppgifter och lösningar som andra arbeten har kommit fram till så kan detta 
projekts miljö, fordon och styrsystem utformas. 

4.1.2 Designmönster 
Objektorienterad design: Implementationen av fordon, miljö och styrsystem kan 
göras med hjälp av objekt-orienterad programmering. Denna design går ut på att de 
olika delarna i implementationen, till exempel fordonet, består av separata delar som 
sedan samverkar.  

Procedurell design: Implementationen kan även realiseras med hjälp av procedurell 
programmering. Denna design bygger på att olika funktioner anropas för att lösa 
programmeringsuppgiften.  

4.1.3 Testning 

Blackbox testning: Denna teknik går till genom att den som testar en funktion inte 
känner till annat än dens gränssnitt, det vill säga ingenting om hur funktionen 
fungerar. Den som testar implementationen kan då konstruera testfall som innehåller 
både extremfall och förväntade fall och därigenom se om implementationen fungerar 
som den skall. 

Testningen har fördelen att funktioner kan testas genom att kontrollera att given input 
till en funktion ger önskad output och att de kontrakt som finns för funktionen 
upprätthålls utan att några kunskaper om hur funktionen ser ut internt eller särskilda 
programmeringskunskaper krävs.  

Whitebox testning: Denna teknik kräver att den som testar en funktion har 
tillsträckliga kunskaper för att kunna analysera koden och därigenom konstruera 
testfall för att säkerställa funktionalitet och riktighet. 

Nackdelen med denna metod är att den kräver goda kunskaper om programmering hos 
den som testar implementationen och att denne även har tillgång till källkoden, vilket 
inte alltid kan vara önskvärt för utvecklare. En annan nackdel är att om 
implementationen ändras, så måste även testfallen som konstruerats ändras för att 
passa till den nya versionen. 
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4.1.4 Valda tekniker 
För att designa och bestämma utseende och funktionalitet till implementationen 
valdes en litteraturanalys, då relevanta arbeten redan existerar med olika lösningar. En 
genomgång av andra arbeten kan ge tillräcklig information om hur utformningen av 
fordon och miljö skall gå till. 

För själva implementationen valdes objektorientering eftersom implementationen 
består av skilda delar som interagerar med varandra så är det inte lämpligt att använda 
sig av procedurell programmering för att realisera systemen. 

Som teknik för testning valdes blackbox tekniken för att den är enklare att hantera och 
skriva testfall för, då testfallen i sig inte behöver ändras om implementationen ändras 
internt. Att tillämpa whitebox testning skulle bara innebära en del extra arbete som 
inte skulle innebära någon bättre kvalitetssäkring än vad blackbox-testning ger. 

4.2 Metoder för delmål 2 

4.2.1 Litteraturanalys 
För att ställa upp experimenten på ett vetenskapligt sätt och därefter kunna analysera 
resultatet krävs en analys av hur andra arbeten ställer upp sina experiment. Analysen 
ger en bild av möjliga sätt att utföra dessa på samt motiveringar varför dessa olika 
metoder fungerar eller inte fungerar. 

4.2.2 Analys 
För att sammanställa och presentera resultatet och dra slutsatser kan resultatet ställas 
samman med hjälp av analys utav experimenten. Utvärderingen utav resultaten för 
experimenten i 4.2 kan se på flera kriterier för att komma fram till ett resultat. Dessa 
kriterier innefattar  

• Tillförlitlighet. Hur pålitlig agenten är till att lösa problemen upprepade 
gånger. Till exempel hur ofta på hundra testkörningar kör den av vägen? 

• Förmåga att generalisera. Hur bra genomet är på att anpassa sig till nya miljöer 
som den inte stött på förut. 

4.2.3 Testutrustning 
Alla experiment har utförts på datorer med följande prestanda. 

• Konfiguration 

Intel® Pentium® D CPU 2.80GHz x 2 

2,00 GB RAM 

Microsoft Windows XP Professional v 2002 Service Pack 2 
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5 Resultat 
Detta kapitel beskriver implementationen av problemet, de lösningar som valdes, 
resultatet och eventuella alternativa lösningar och varför de inte valdes. 

5.1 Delmål 1: Utveckling av agent och miljö 
Implementationen av simulatorn och dess beståndsdelar utfördes i 
programmeringsspråket C++ och utnyttjade paradigmet för objektorienterad 
programmering. För att förverkliga de artificiella neurala nätverken så användes ett 
mjukvarubibliotek skapat av Mikael Thieme. 

5.1.1 Fordonet 

För framåtdriften av fordonet valdes modellen som simulerar ett fyrhjuligt fordon. 
Fördelen med detta är att det krävs minde arbete för att realisera en sådan lösning, och 
att fordon i till exempel spel inte ofta simuleras som fordon med larvfötter för 
framåtdrift. 

Till fordonets system för att upptäcka och mäta avstånd till omvärlden valdes 
modellen med fixerade avståndsmätare, totalt fem till antalet. Dessa sensorer är 
placerade längs en halvcirkel längs fordonets framsida (Figur 8). Anledningen till 
denna placering är att just denna placering av sensorerna användes av Reynolds 
(2002) och att en liknande uppsättning av sensorer användes av Thieme (2002). 
Antalet sensorer har valts på grund av den information som kom fram under 
litteraturanalysen, då både Reynolds (2002) och Thieme (2002) använde sig av fem 
sensorer till sina agenter. 

Vänster Främre vänster

Främre 

Höger Främre höger

 
Figur 8: Avståndsmätarnas placering på fordonet och deras benämningar. 

Fordonets framåtdrivning är, som ovan nämnt, en förenkling av ett fyrhjuligt fordon 
(Figur 9) där farten och riktningen representeras av en tvådimensionell vektor. 
Anledningen till denna enkla representation av fordonet är att det annars skulle 
komplicera själva implementationen av fordon och miljö. 
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Figur 9: Fordonet och dess nuvarande fart och riktning representerat av en 

tvådimensionell vektor (den horisontella pilen). 

 

5.1.2 Miljön 

Miljön valdes att vara så enkel som möjligt, eftersom arbetets mål är att jämföra 
artificiella neurala nätverks förmåga att lära sig styra ett fordon längs en svängande 
väg, och inte att ta hänsyn till faktorer såsom underlag eller väder.  

Som nämnts i 0 så är den enklaste formen av en väg representerad av två parallella 
linjer. För att vägen inte skall bli förutsägbar, så slumpas hur den svänger under 
körning. Anledningen till att vägen aldrig ser ut på samma sätt två gånger i rad är för 
att öka nätverkens förmåga att generalisera.  

Om vägen såg exakt likadan ut i varje testfall finns risken att nätverken enbart klarar 
av just den situationen, men misslyckas fatalt om till exempel vägen spegelvänds. En 
visualisering av hur miljön ser ut kan ses i Figur 10. 

 
Figur 10: Bild på hur fordonet ser ut i miljön 
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5.1.3 Styrsystemet 
Styrsystemet för fordonet ställdes upp så enkelt som möjligt med relativt enkla 
funktioner för att reglera fart och riktningsändring (se Figur 11). Funktionen för 
fartreglering tar sin input direkt ifrån det artificiella neurala nätverkets output för just 
fart. Eftersom denna har ett värde [-1.0, 1.0] så representeras en fartminskning av 
värden [-1.0, 0.0) och fartökning representeras av (0.0, 1.0]. Om farten inte skall 
ändras så är detta värde exakt 0.0.  

I pseudokodsegmentet nedan visas hur styrsystemet bestämmer åt vilket hall fordonet 
skall svänga. Output är den output som genereras från det artificiella neurala 
nätverket som är associerat med styrsystemet. 
if(output.LeftTurn > output.RightTurn && output.LeftTurn > 0) 
 vehicle->moveLeft(); 
else if(output.RightTurn > output.LeftTurn && output.RightTurn > 0) 
 vehicle->moveRight(); 

Styrsystem 

Input Hastighet 

Input Högersväng 

Input Högersväng 

Hastighetsreglerings-
funktion 

Styrningsfunktion 

Artificiellt 
Neuralt 
Nätverk 

Fordon 

Öka/minska 
hastighet 

Sväng höger/vänster 

Genererad Input till 
nätverket 

 
Figur 11: Skiss över styrsystemets uppbyggnad  

5.1.4 De artificiella neurala nätverken 
De båda artificiella neurala nätverken ställdes upp med samma grundstomme för att 
göra jämförelsen mellan de båda lättare samt att de båda nätverken då kan använda 
exakt samma evolutionära algoritm i inlärningen. Båda nätverken har sju 
inputneuroner och tre outputneuroner. Antalet outputneuroner har att göra med att det 
är önskvärt med så detaljerad output som möjligt (Buckland, 2002). 

I feedforward-nätverket finns det fem neuroner i ett gömt lager och även i det 
rekurrenta nätverket finns det fem neuroner som inte är kopplade direkt till input eller 
output (jämför Figur 12 och Figur 13).  

Antalet neuroner i det mittersta lagret valdes till att vara just fem, för att nätverken 
misslyckades alltid med att lära sig att följa vägen om antalet var färre. Då fem 
neuroner var tillräckligt för att styrsystemen skulle kunna lära sig hur den korrekt 
skulle tolka den input den fick från sina sensorer, så valdes det antalet. 
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Alla kopplingarna i feedforward-nätverket får vikterna mellan sina neuroner bestämda 
av en evolutionär algoritm och vikterna ligger inom domänen [-1.0, 1.0]. 

 

   A      B      C 

A: Output vänstersväng 

B: Output högersväng  

C: Output hastighet 

a: Input vänster avstånd 

b: Input främre vänster avstånd 

c: Input främre avstånd 

d: Input främre höger avstånd 

e: Input höger avstånd 

f: Input nuvarande hastighet 

a       b      c      d      e      f  

Figur 12: Uppställning av feedforward-nätverket. 

Det rekurrenta nätverket skiljer sig som förut nämnt från feedforward-nätverket 
genom att den har fem stycken kontextneuroner som sparar undan output från de fem 
mittersta neuronerna och sedan matar in de värdena till varje inputneuron, 
tillsammans med input ifrån sensorer, i nästa tidssteg.  

Kopplingen mellan de mittersta neuronerna och kontextneuronerna är låst till vikten 1 
för att inte på något vis ändra värdena. Alla de övriga kopplingarna i nätverket 
bestäms av en evolutionär algoritm, precis som i feedforward-nätverket, och kan 
endast anta värden i domänen [-1.0, 1.0]. 

   A      B      C 

A: Output vänstersväng 

B: Output högersväng  

C: Output hastighet 

a: Input vänster avstånd 

b: Input främre vänster avstånd 

c: Input främre avstånd 

d: Input främre höger avstånd 

e: Input höger avstånd 

f: Input nuvarande hastighet 

a       b      c      d      e      f  

Kontextlager 

Återkoppling 

 
Figur 13: Uppställning av det rekurrenta nätverket. 

Båda nätverken har 45 kopplingar som den evolutionära algoritmen kan påverka, detta 
antal gjort medvetet för att båda nätverken ska ha lika förutsättningar vad gäller 
uppbyggnad. 
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5.1.5 Den evolutionära algoritmen 
Genomet som den evolutionära algoritmen använder sig av innehåller 45 gener, vilka 
är direkt kopplade till var sin koppling i det artificiella neurala nätverk som 
algoritmen skall evolvera. Som ovan nämnts så kan kopplingarna mellan neuroner 
endast anta värden inom [-1.0, 1.0], detta gäller även för generna i genomet.  

I allt användes 9 generationer för att evolvera nätverkens beteende, varje generation 
bestående av 20 individer. De 8 bästa individerna i varje generation valdes som bas 
för nästa. Övriga parametrar för den evolutionära algoritmen är mutationsrisk, vilken 
är satt till 0.1% och överkorsningssannolikhet, vilken är satt till 0.7%. Dessa värden är 
enligt Buckland (2002) lämpliga för just dessa två parametrar. 

Överkorsningssannolikhet är den sannolikhet att två genom helt enkelt byter ett 
slumpmässigt antal gener mellan varandra och därigenom skapar ett nytt genom. 
Mutationsrisk är den risk att en slumpmässig gen muterar och får ett annat värde än 
vad den egentligen skulle ha haft, till exempel att en gen med ett positivt värde blir till 
ett negativt värde. 

Funktionen för att uträkna en individs lämplighet fungerar genom att varje individ får 
styra fordonet längs vägen i en simulation. Lämplighetsvärdet avgörs av hur långt 
fordonet når på 5000 uppdateringar. Om individen styr fordonet av vägen så avbryts 
simulationen och dess lämplighetsvärde bestäms av hur långt den hunnit, fast med en 
negativ modifikation som straff. 

5.2 Delmål 2: Experiment och Utvärdering 

5.2.1 Experiment 
Själva experimenten utfördes genom att båda nätverksarkitekturerna fick utföra 
evolutionscykeln på nio generationer tio gånger. Varje cykel började med att tjugo 
individer skapades med slumpmässiga genom. 

Därefter gick den evolutionära algoritmen igenom varje genom och lät det få styra 
fordonet så långt det kunde under 5000 uppdateringar i programmet. Genomets 
lämplighet bestämdes av hur långt det hann och om den körde av vägen eller inte, 
ekvationen kan ses i Ekvation 2 nedan. Variabeln ”avåkning” är ett booleanskt värde 
som antingen är 1 eller 0. 

sträcka – 1000 * (avåkning) (Ekvation 2) 

För varje generation så fick de genom som överlevde de femtusen uppdateringarna 
genomgå ytterligare tio testkörningar. Det antal gånger som genomen klarar av dessa 
extra körningar avgör hur tillförlitligt genomet är. De genom som inte klarade av att 
fullfölja den första körningen bortses ifrån då de inte är relevanta för fortsatt 
undersökning. 

Då vägen som fordonet färdas längs aldrig är den samma så undviks problemet med 
att ett nätverk kan bli dåligt på att generalisera. Den slumpmässiga vägen ser till att 
tursamma genom som råkar vara bra på just ett sätt som vägen kan se ut på inte 
kommer att överleva i evolutionen eller de extra testen som överlevande genom fick 
genomgå. 

5.2.2 Analys 

Metoderna för att få fram den data som behövs för att utvärdera de båda nätverkens 
resultat och medelvärdet och det maximala värdet för varje generation för respektive 
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nätverk jämfördes samt att de bästa genomen för varje nätverk jämfördes för att kunna 
dra slutsatser om hur nätverken fick fordonet att bete sig. 

Det bästa genomet i varje generation kördes tio extra gånger för att vidare kunna 
bestämma hur bra de var till att styra fordonet längs olika vägar. Då varje väg som 
genomet utsätts för är genererat under körning och aldrig ser exakt likadan ut för varje 
gång, så kan genomets tillförlitlighet mätas. 

Som nämndes i 4.2 så var kriterierna för utvärderingen hur bra de båda 
nätverksarkitekturerna var att generalisera problem samt hur tillförlitliga de var att 
styra fordonet säkert.  

Båda dessa kriterier bestäms av om fordonen först klarar av sin första testkörning 
samt hur den klarar sig i de övriga tio fallen, då styrsystemets förmåga att generalisera 
beror på om den visar sig klara av andra fall än just det första som den utsattes för. 
Tillförlitligheten bestäms även den av de extra testfallen, om ett styrsystem klarar alla 
dessa elva testfall den kan utsättas för, så måste den anses vara tillförlitlig. 

5.3 Resultat 
Resultatet som kom fram efter experimenten visade att det inte fanns någon tydlig 
skillnad mellan feedforward-nätverket och det rekurrenta nätverkets prestanda. Som 
kan ses i Tabell 1 nedan så är skillnaden mellan hur bra de bästa genomen för varje 
generation klarade sig i de ytterligare testerna små. 

Tabell 1: Medelvärde för den ytterligare testningen av de bästa genomen för varje 
generation. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Feedforward 26% 47% 53% 62% 67% 71% 73% 78% 85% 
Rekurrent 30% 42% 52% 59% 65% 75% 76% 80% 84% 

De första generationerna hade ibland inga genom som lyckades klara hela första 
testen, därav de låga medelvärdena som ses i tabellen. Några av genomen i de senare 
generationerna klarade av alla tio ytterligare tester helt utan problem, medan andra 
bara lyckades en gång men var totalt odugliga i övriga situationer. 

Ingen av de agenter som fick genomföra de ytterligare testerna visade sig kapabla att 
sakta ned farten på fordonet. De få agenter som faktiskt reglerade farten gjorde det 
antingen till att agenten sniglade sig fram eller bromsade in på raksträckor och ökade 
farten vid kurvor. Dessa agenter sållades bort i evolutionen för att de inte klarade sig 
lika långt som de agenter som körde i full fart hela vägen. 

5.3.1 Beteenden 
Det finns några få generella beteenden som visade sig bland båda nätverken. Det 
första och vanligaste beteendet var att fordonet slaviskt försöker följa en av kanterna 
av vägen på ett visst avstånd (se Figur 14). Detta beteende visade sig också oftast 
bland de individer som klarade sig längst i försöken.  
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Figur 14: Exempel på hur fordonet följer en vägkant. 

Det näst mest vanliga beteendet är en variant på att följa vägens kant. Men istället för 
att följa den ena kanten hela tiden så byter fordonet till att följa den andra kanten om 
den kommer till en skarp sväng (se Figur 15). Avståndet som fordonet har från de 
båda kanterna är olika, vilket gör att ett fordon med detta beteende kraschar oftare. 
Detta beteende återfinns inte bland de senare generationerna då det försvinner i 
evolutionen. 

 
Figur 15: Exempel på hur fordonet byter vägkant att följa vid skarpa svängar. 

Det tredje beteendet kan mest liknas vid en studsboll, då fordonet alltid försöker styra 
bort när den kommer för nära en av vägens kanter. Detta resulterar i en zick-zack-
rörelse längs vägen (Figur 16). Detta beteende resulterade alltid i en krasch så snart 
fordonet kom till en skarp sväng i vägbanan, vilket också medförde att detta beteende 
inte heller återfinns bland de senare generationerna. 
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Figur 16: Exempel på hur fordonet studsar mellan vägens kanter 

5.3.2 Resultat för feedforward-nätverket 
Även om det är enkelt i sin uppbyggnad och bara är rent reaktivt så uppnådde 
feedforward-nätverket ändå likvärdigt resultat med det rekurrenta nätverket. Det oftast 
återkommande beteendet hos denna arkitektur var att agenten helt enkelt följde den 
ena kanten på vägen. De två andra beteendena förekom också, men i långt mindre 
utsträckning. 

I Figur 17 visas det medelantal individer per generation som klarade det första testet, 
vilket var att komma så långt som möjligt under de femtusen uppdateringar av 
simulationen som de hade på sig. 

Antal lyckade individer: Feedforward nätverk
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Figur 17: Maximalt antal individer per generation som klarade simulationen utan 

att köra av vägen samt medelantal per generation för feedforward-nätverket. 

De första generationernas bästa individer visade sig i de ytterligare testerna att vara 
benägna att klara sig en del av sträckan för att sedan begå självmord genom att svänga 
skarpt och rätt av vägen. Detta beteende försvann sedan nästan helt vid de senare 
generationerna. 
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5.3.3 Resultat för det rekurrenta nätverket 
Det rekurrenta nätverket presterade i stort sett lika bra som feedforward-nätverket 
gjorde. Även för denna arkitektur var det vanligaste beteendet att fordonet styrde 
längs en av kanterna på vägen. Det rekurrenta nätverket uppvisade dock det tredje 
beteendet (Figur 16) oftare än vad feedforward-nätverket gjorde. 

Som kan ses i Figur 18 så har det rekurrenta nätverket faktiskt ett lägre antal individer 
per generation i genomsnitt som klarade den första testen. Anledningen till denna 
skillnad kan vara att experimenten bygger på tio körningar med nio generationer i 
varje. Detta betyder att om en körnings grundgenom råkar vara väldigt dåliga, så har 
det en större inverkan på resultatet än om det varit långt fler, till exempel hundra, 
körningar. 

Antal lyckade individer: Rekurrent nätverk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Generation

An
ta

l i
nd

iv
id

er

medel
maximalt

 
Figur 18: Maximalt antal individer per generation som klarade simulationen utan 
att köra av vägen samt medelantal per generation för det rekurrenta nätverket. 

5.4 Alternativa lösningar 
Ett alternativt sätt att lösa problemet är med övervakad inlärning. I det fallet kan en 
människa styra bilen samtidigt som information från sensorer och hur bilen styrs i 
olika situationer sparas undan för att användas som exempelmaterial som nätverken 
sedan får träna sig på att härma. Problemet blir då att nätverken till slut kommer att 
spela som den eller de personer som skapade exempelmaterialet.  

Nackdelen med detta sätt är att exempelmaterialet skulle ta lång tid att generera och 
sedan kontrollera dess kvalitet. 
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6 Slutsats 
Av resultaten i kapitel 5 kan slutsatsen dras att för just detta problem, så var 
skillnaden mellan ett rekurrent och ett feedforward nätverk i stort sett obefintliga. 
Båda nätverken klarade av att lösa uppgiften och få fram lösningar som är både 
robusta och pålitliga. 

Arbetet gick ut på att avgöra om det finns några skillnader i hur ett feedforward-
nätverk och ett rekurrent nätverk klarar av att styra en bil längs en förenklad version 
av en landsväg. Svaret är att det inte finns några egentliga skillnader för just det här 
problemet, möjligtvis så stämmer inte detta resultat för mer avancerade simulationer 
med mer komplexa miljöer och fordon. 

Båda nätverken evolverade fram liknande generella beteenden för att styra fordonet, 
vilket var att slaviskt följa en av vägens kanter. Viktigt att notera är att detta 
möjligtvis inte stämmer för mer avancerade simulationer av både vägbana och fordon 
(vidare arbete krävs för att avgöra om detta stämmer). Då nätverken visade sig lika 
bra, så finns det en faktor som är en nackdel för det rekurrenta nätverket, vilket är att 
det tar lite mer minne i besittning (på grund av sina extra neuroner) och kräver att lite 
fler beräkningar utförs i varje tidssteg. 

Vad mer som framgick var att för just detta problem så tog det inte lång tid för 
nätverken att lära sig hur de skulle tolka input till att styra fordonet utan problem. I 
allt tog det knappt fyra generationer för båda nätverken att få fram ett genom som 
klarade alla elva tester som den utsattes för. 

Delmålen uppfylldes mot förväntan, både fordon och simulator var relativt enkla att 
implementera, men fortfarande tillsträckligt avancerade för att kunna användas. 
Enkelheten var menad från början för att till exempel krävande grafik skulle vara en 
betydande faktor för simuleringens prestanda. 

Vad gäller implementationen av styrsystemen och experimenten så var resultatet 
också här över förväntan då litteraturanalyser gav bilden av att evolvering av 
styrsystem tar långt fler generationer än vad de gjorde i just detta fall. Att 
styrsystemen även lyckades klara av problemet var också över förväntan. 

6.1 Framtida arbete 
Simulationen av miljön i detta arbete var väldigt förenklad ifrån de miljöer som kan 
existera i datorspel. Till exempel kan en mer verklighetstrogen väg skapas som har 
olika väglag att ta hänsyn till, men även riktiga kurvor så att vägen kan göra en tvär 
90° vändning. Dessa extra faktorer kan ge de artificiella styrsystemen mer att ta 
hänsyn till då den skall styra sitt fordon och anpassa farten till situationen. 

Andra sätt att representera fordonet och dess sätt att förnimma omvärlden finns också 
och skulle vara intressanta att undersöka närmare. Till exempel att fordonet kan 
utnyttja sig utav en radar som sänder ut ljudvågor som sedan reflekteras emot andra 
objekt i omvärlden och ge fordonet information om var och hur långt bort andra 
objekt befinner sig. Nackdelen här är att styrsystemet måste bli mycket mer 
komplicerat för att kunna hantera fler avståndsmätare än de fem som återfinns i detta 
arbetes implementation. 

Andra möjliga faktorer att lägga till är fordonets väggrepp och vikt, då dessa påverkar 
hur bra fordonet är att hålla sig på vägen. Vad vägen angår så kan materialet och 
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vädret påverka ett fordons köregenskaper, då halt väglag gör det svårt att hålla 
fordonet på vägen samtidigt som det håller en hög hastighet i kurvor. 

I till exempel Collin McRae Rally 2 (2001) får spelaren information om vilken sorts 
kurva eller annat hinder längs vägen innan själva situationen ska behandlas. Ett 
artificiellt styrt styrsystem kan använda denna information för att både anpassa fart på 
sitt fordon och sin position på vägbanan för att på bästa vis forcera hindret. 

Ett alternativt sätt att öka styrsystemens generaliserbarhet skulle vara att introducera 
det samma ”jitter” som Reynolds (1994) använde sig utav. Dessa störningar skulle 
tvinga fram evolution av robusta styrsystem som kan klara av att hantera förändringar 
i omgivningen utan att det påverkar styrsystemets förmåga att styra säkert och 
korrekt.  

I ett längre perspektiv kan till exempel andra fordon läggas till för att ytterligare göra 
simuleringen mer verklighetstrogen. I verkligheten så är det inte ofta att ett fordon har 
exklusiv rätt till en väg, det brukar vara trafik i båda riktningarna som måste tas i 
beaktning. Att utveckla ett sådant system kan säkert kräva lika lång tid som det tog att 
utveckla det system som användes till detta arbete. 
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