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Sammanfattning 
Germund Hesslows simuleringshypotes består av tre olika komponenter. För att 
modellera den första av dessa komponenter som postulerar en mekanism för intern 
perceptionssimulering, har det tidigare utförts ett antal experimentella 
undersökningar. En simulerad Kheperarobot har i dessa tidigare experiment med viss 
framgång styrts med hjälp av ett artificiellt neuronnät. Detta skedde genom att roboten 
utifrån den miljö i vilken den befann sig predicerade nästkommande sensortillstånd 
via neuronnätet. Sensorerna stängdes därefter av och de predicerade värdena 
återkopplades in i nätverket som indata. Roboten agerade därefter blint i miljön 
utifrån denna inre värld, men i dessa tidigare undersökningar var det endast ett 
nätverk som lyckades tränas för att utföra intern perceptionssimulering. Denna 
experimentella undersökning ämnar att mer systematiskt analysera en implementering 
av intern perceptionssimulering i en förenklad värld med enklare sensorer än de som 
har används i tidigare undersökningar. Fem olika nätverkstopologier jämförs via två 
olika träningsförfaranden, dels ett träningsförfarande där nätverkens vikter tränas med 
en evolutionsalgoritm, och dels via ett tvådelat evolveringsförfarande där olika delar 
av nätverket tränas separat. Experimentet gav upphov till ett flertal individer som 
bedömdes klara den interna perceptionssimuleringen. Resultaten indikerar också på 
att det integrerade träningsförfarandet verkar vara bättre än det uppdelade. 

Nyckelord: Simuleringshypotes, Situerad kognition, Mentala modeller, Robot, ANN. 
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1 Inledning 
Utgångspunkten för denna rapport är existensen av en inre värld vilken möjliggör 
föreställningar av objekt och simulering av handlingar av olika karaktär (Hesslow, 
1995). Detta verkar vara rimligt med tanke på att det introspektivt tycks finnas något 
där som agerar plattform för tankar, fantasier och dagdrömmar. Utifrån ett 
evolutionärt perspektiv skulle en sådan mekanism förmodligen vara fördelaktig då 
den möjliggör att konsekvenser av handlingar kan utvärderas utan fara för livet. Dessa 
tankegångar är ingalunda nya. Exempelvis påpekade Kenneth Craik detta redan 1943: 

If the organism carries a “small-scale model” of external reality and of its 
own possible actions within its head, it is able to try out various 
alternatives, conclude which is the best of them, react to future situations 
before they arise, utilize the knowledge of past events in dealing with the 
present and future, and in every way to react in a much fuller, safer, and 
more competent manner to the emergencies which face it. (Craik, 1943, i 
Ziemke, 2001, s. 172) 

I dagens kognitionsvetenskap finns det dock minst två helt olika förklaringar för hur 
en sådan inre värld skulle kunna vara uppbyggd. Den traditionella 
kognitionsvetenskapliga förklaringen går i ungefär samma linje som ovanstående 
citat. En simulerad agent bildar interna representationer utifrån de indata som 
systemet förses med. Kognitiva processer opererar sedan på dessa representationer 
och genererar slutligen utdata i form av olika beteende som tal och andra kroppsliga 
yttringar. 

En alternativ förklaring till hur denna mekanism skulle kunna vara uppbyggd 
presenterar Hesslow (2002) i sin simuleringshypotes. Den baseras bland annat på 
antagandet om att hjärnan kan predicera sensorisk indata och på så sätt simulera 
handlingar och efterföljande perceptuella aktivitet. En mer genomgående beskrivning 
följer i nästa kapitel. Hypotesen bygger på neurovetenskapligt evidens, men saknade 
stöd i vissa avseenden. 

Jirenhed, Hesslow och Ziemke (2001) utförde en serie experiment som ämnade stärka 
och befästa Hesslows idéer. Vissa brister identifierades och ytterligare experiment 
genomfördes (Ziemke, Jirenhed & Hesslow, 2002). Även i detta fall förekom ett 
flertal begränsningar. Det artificiella neuronnät (ANN) som användes för att styra 
roboten tränades via ett uppdelat förfarande där de vikter som ansvarade för robotens 
beteende, d.v.s. utsignal till robotens hjul, tränades först och låstes för att därefter 
endast träna de vikter som ansvarade för att predicera den efterföljande perceptuella 
aktiviteten. Det visade sig vara mycket svårt att få robotstyrsystemet att navigera efter 
det självgenererade inflödet trots att världen här var enklare än den som användes i 
Jirenhed et al. (2001). Då den interna perceptionssimuleringen till synes verkade 
fungera visade sig den predicerade aktiviteten skilja sig från den verkliga aktiviteten.  

Denna rapport ämnar utföra en sådan mer systematiskt studie med en mer förenklad 
modell av världen än den som användes i ovanstående två experimentella 
undersökningar. 

Kapitel 2.1 beskriver den teoretiska grund som simuleringshypotesen växte upp ur, 
det vill säga hur den förhåller sig till den klassiska kognitivismen, konnektionismen 
och situerad/embodied kognition. Därefter beskrivs i kapitel 2.2 simuleringshypotesen 
mer utförligt och kapitel 2.3 beskriver sedan de experimentella undersökningarna som 
ämnade att eventuellt stärka den. 
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De identifierade bristerna i dessa experiment beskrivs i kapitel 3, bland annat med 
avseende på det träningsförfarande som användes av Ziemke et al. (2002). Kapitel 4 
beskriver det tillvägagångssätt som denna undersökning använder sig av för att 
systematiskt analysera effekten av träningsförfarande och nätverkstopologi. 
Experimentens konstruktion och implementationspecifika detaljer presenteras i 
kapitel 5. Kapitel 6 beskriver resultaten som erhölls från experimentet med avseende 
på träningsförfarande, beteende och sensortillstånd. Avslutningsvis sammanfattas och 
diskuteras resultaten i ett vidare perspektiv i kapitel 7. 
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2 Bakgrund 

2.1 Teoretisk omgivning 

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde som innefattar bland 
annat kognitiv psykologi, neurovetenskap, filosofi, lingvistik och artificiell intelligens 
(jfr t.ex. Varela, Thompson och Rosch, 1991).  

Kognition har under kognitionsvetenskapens korta existens studerats utifrån tre 
huvudsakliga teoretiska angreppssätt (Clark, 1997; Franklin, 1995; Varela et al., 
1991). Dessa är kognitivism, konnektionism och situerad/embodied kognition. 
Kognitivismen bygger på hypotesen att kognition är manipulering av symboler, vilket 
har en direkt motsvarighet i funktionen hos digitala datorer. Symbolerna representerar 
enheter av den externa världen. Predikatlogik möjliggör att teckna uttryck som bland 
annat beskriver symbolernas inbördes relationer. Exempelvis kan det fysiska objektet 
”stol” representeras med symbolen ’S’, ”golvet” med symbolen ’G’, och relationen att 
något står på något annat med predikatet ’PÅ’. Satsen ”stolen står på golvet” skulle 
därmed få följande symboliska representation: PÅ(S,G). På motsvarande sätt kan en 
oändlig mängd symboler och relationer dem emellan uttryckas, och det är med detta 
redskap som kognitionen ska modelleras enligt den kognitivistiska ansatsen. 
Symbolernas fysiska form är däremot inte relevant, må det så vara något fysiskt eller 
kemiskt system som fungerar på samma sätt som de processer som de efterliknar (jfr 
Craik, 1943, i Ziemke, 2001). 

Konnektionismen utgår ifrån en enkel matematisk modell över neuroners funktion 
(Rumelhart, 1989). De artificiella neuronerna fogas samman i nätverk och det är dessa 
strukturer, d.v.s. antalet noder och hur de är sammanlänkade, som utgör grunden för 
de kognitiva modellerna. Men även här som inom symbolmanipulerande system 
utgörs in- och utdata av representationer som skapats av mänskliga konstruktörer och 
får därigenom med sig deras tolkningar (Varela et al., 1991). Ponera exempelvis att 
det finns ett neuronnät som kan översätta meningar från ett språk till ett annat. Den 
mänskliga konstruktören bestämmer hur meningarna ska kodas för att agera indata till 
nätverket. Likaså sker tolkningen av de utdata som systemet genererar på ett liknande 
förutbestämt sätt. Underliggande dessa två tillvägagångssätt finns antagandet om en 
objektiv värld. Det är detta som den tredje inriktningen till studiet av kognition 
ifrågasätter och kan förenklat säga förespråka en subjektiv utgångsvinkel.  

Detta förkroppsligade (eng. embodied) eller situerade kognitionsperspektiv belyser 
relevansen av en kropp och sensomotoriska färdigheter för individens kognitiva 
processer, likväl som relevansen av interaktionen med den omgivande världen, vilket 
ofta var något som kom i skymundan under de två tidigare förhållningssätten. I 
synnerhet inom kognitivismen var antaganden om interna representationer i olika 
former centrala. Inom kognitiv modellering ämnas modeller skapas för att efterlikna, 
simulera kognitiva system och i förlängningen kanske också skapa kognitiva system. 
Om nu detta tredje synsätt skulle vara rätt, hur skulle ett artificiellt kognitivt system 
kunna konstrueras som saknar antaganden om mentala modeller, mentala bilder, 
representationer och liknande? Vad som krävs är kanske en mekanism som inte 
använder sig av symboliska representationer av omvärlden och där systemet självt 
skapar sig en tolkning av omvärlden mer oberoende av dess mänskliga konstruktör. 
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2.2 Simuleringshypotesen 
Hesslow (2002) beskriver i sin simuleringshypotes ett ramverk för en mekanism som 
saknar symbolbaserade representationer eller behovet av i förväg tolkad indata. Denna 
neurovetenskapliga hypotes utgår från tre antaganden. Det första är antagandet om 
beteendesimulering vilket innebär att när en individ tänker att han gör något, så 
aktiveras samma neurologiska strukturer som skulle aktiverats om individen verkligen 
utfört handlingen, men handlingen fullbordas inte. Studier visar att försökspersoner 
som instruerades att simulera bestämda rörelser, aktiverar ungefär samma areor i 
hjärnan som aktiveras när dessa faktiskt utförs. Ingvar och Philipsson (1977, i 
Hesslow, 2002) visade att försökspersoner som blev instruerade att simulera och 
fysiskt utföra handrörelser aktiverade i båda fallen de rostrala delarna i frontal 
loberna, men endast de fysiska rörelserna aktiverade primära motorkortex. 

Det andra var antagandet om perceptionssimulering som postulerar att föreställningen 
av något som man ser, hör eller känner är nästan samma sak som att verkligen se, höra 
eller känna något. Den perceptuella aktiviteten är i det här fallet genererad av hjärnan 
själv istället för av något externt stimuli. De enligt Hesslow (2001) mest relevanta 
resultaten för att visuella föreställningar använder samma mekanismer som perception 
har uppnåtts genom mätning av hjärnaktivitet när försökspersoner föreställer sig 
något. Davidson och Schwartz (1977, i Hesslow, 2001) mätte den elektriska 
aktiviteten i hjärnans syn- respektive känselområden medan försökspersonerna 
föreställde sig olika visuella respektive taktila stimuli. När försökspersonerna 
föreställde sig ljusblixtar ökade nervcellsaktiviteten specifikt i synbarken. När 
försökspersonerna föreställde sig att någon rörde vid deras arm ökade aktiviteten i 
känselbarken. 

De två första antagandena har enligt Hesslow (2002) ett starkt neurofysiologiskt stöd, 
men för det tredje antagandet om en anteciperingsmekanism finns det inte ett lika 
starkt stöd. Det finns emellertid inte heller något bevis mot dess existens. Denna 
mekanism grundas på de associativa mekanismer som möjliggör simulering av 
beteende såväl som perception. Dessa kan i sin tur ge upphov till perceptuell aktivitet 
som liknar den aktivitet som skulle ha uppkommit om handlingen verkligen skulle ha 
utförts. Vid observerbart beteende (eng. overt behaviour), det vill säga vanligt externt 
beteende, ger varje utförd handling upphov till en ny perceptuell aktivitet. Anta 
exempelvis att en människa tar ett steg framåt i en korridor. Denna handling skapar en 
förändring av den visuella stimulus som träffar näthinnan. Nästa steg ger upphov till 
en ny förändring och så vidare. Dessa förändringar är visserligen inte identiska men 
följer samma mönster och är således någorlunda förutsägbara. Figur 1 beskriver detta 
förfarande (tjock pil). Stimulus (S) ger upphov till en intern aktivering (s) som skapar 
en förberedelse till handling (r) vilken till sist resulterar i den verkliga observerbara 
handlingen (R). (R) ger upphov till en förändrad stimulus (S’) som ger upphov till en 
ny intern aktivering (s’) och så vidare. 
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Figur 1. Stimulus- och responssekvens vid externt beteende med efterföljande perception (tjock pil) 
och vid intern simulering av beteende och perception (streckad pil). Rektanglarna beskriver det 
kognitiva systemet vid olika tidpunkter (efter Ziemke et al. 2002) 

 

Med anteciperingsmekanismen skulle detta förlopp lika gärna skulle kunna simuleras 
internt (se den streckade pilen). Den förberedande handlingen (r) skulle alltså direkt 
kunna skapa en anteciperad sensorisk effekt (s’) vilket kan ses som ett ”dolt” beteende 
(eng. covert behaviour). (s’) kan sedan ge upphov till (r’) som ger upphov i (s’’) och 
så vidare. I evolutionärt hänseende skulle uppkomsten av en sådan här mekanism vara 
fördelaktig. Handlingar som skulle vara farliga eller rent av ödesdigra att utföra, kan 
testas på förhand och på så sätt undvikas (ovanstående citat från Craik, 1943, i 
Ziemke, 2001). Simulerade beteendekedjor av denna karaktär kan förklara kognitiva 
funktioner som förmågan att föreställa sig saker. Om vi antar att den inre världen 
existerar kan den förklaras av denna anteciperingsmekanism. 

Hesslow (1995) menar att ett system med dessa egenskaper skulle kunna uppnå 
medvetande om än på en rudimentär nivå. Vidare säger han att simuleringshypotesen 
inte ger en förklaring till många kognitiva fenomen. Våra interna tillstånd är enligt 
simuleringshypotesen sensomotoriska och inte godtyckligt symboliska vilket var fallet 
enligt det kognitivistiska och även i viss utsträckning även det konnektionistiska 
angreppsättet. Den är alltså uppbyggda på det inlärda förhållandet mellan beteende 
och perception. Det finns en mängd fenomen som inte direkt kan modelleras på detta 
sätt. Exempelvis utelämnar simuleringshypotesen uppkomsten av 
fantasiföreställningar, d.v.s. föreställningar av händelser som inte har kunnat tränats in 
via något stimulus-responsförlopp i omgivningen. Därtill kommer hur riktningen och 
målet för den interna simuleringen avgörs, och förekomsten av abstrakta begrepp som 
t.ex. begreppet ”släkting” vilket saknar någon direkt sensomotorisk motsvarighet. Det 
kvarstår således många frågetecken över medvetandets funktion och uppbyggnad och 
utgångspunkten för denna rapport är att det krävs ytterligare forskning innan det med 
säkerhet kan hävdas att ett artificiellt system kan uppnå medvetande. 

2.3 Experimentella undersökningar 
Jirenhed et al. (2001) utförde ett antal experiment för att modellera 
perceptionssimulering i en enkel robot. De motiverade experimenten med Lee och 
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Thompsons (1982, i Jirenhed et al., 2001) undersökning som demonstrerade 
människors förmåga att styra sitt beteende utifrån sin interna modell av omgivningen. 
Försökspersonerna fick först utföra ett antal handlingar som att undvika olika hinder 
och kasta saker på olika mål i ett rum. Därefter fick de en ögonbindel på sig och 
skulle åter utföra samma handlingar. Resultaten visade att försökspersonerna klarade 
sig nästan lika bra med bindel som utan. Jirenhed et al. (2001) menar att utifrån detta 
verkar det finnas vissa bevis för en innervärld som individens beteende kan styras 
från. Vidare så antas denna värld vara konstruerad enligt de i Hesslow (2002) 
postulerade mekanismer. 

För att modellera perceptionssimulering försökte Jirenhed et al. (2001) skapa en 
artificiell neuronnätsmodell. De använde sig av ett enkelt återkopplat nätverk (Elman, 
1990) som beskrivs i Figur 2. Figur 3 illustrerar den i experimenten använda 
Kheperaroboten och de två olika världarna som användes. Kheperaroboten är vanligt 
förekommande vid forskning om autonoma system på grund av dess behändiga 
storlek och relativt låga pris. Den har ett cylindriskt utseende och på sidorna av 
roboten finns två hjul placerade, vilka styrs av var sin stegmotor. Anledningen till att 
två olika världar användes var att lösningarna inte skulle vara specifika för någon viss 
miljö. Den interna perceptionssimuleringen gick till som så att nätverket fick en 
ytterligare återkoppling från sensorprediktionsutdata tillbaka till 
sensoraktiveringsnoderna. Predicerad sensordata utgjorde sensorvärdena i 
nästkommande tidsteg. Experimentet var uppdelat i tre delar och avsåg att utveckla ett 
styrsystem för kollisionsfri rörelse av roboten i en labyrint. Det första experimentet 
bestod i att träna nätverket för uppgiften och detta uppvisade goda resultat. En 
evolutionsalgoritm användes för att träna vikterna i nätet och för att träningstiderna 
skulle kunna hållas inom en realistisk nivå användes en simulerad robot. Vidare 
utökades uppgiften i det andra experimentet genom att kontrollsystemet tränades till 
att predicera sensorvärdena i nästkommande tidssteg. Till sist utfördes ett experiment 
där viktuppsättningen från tidigare experiment användes och där de predicerade 
sensorvärdena användes för att styra den simulerade roboten.  

Motoroutput

Sensoraktivering Context

1:1

Sensorprediktion

 
Figur 2.  SRN arkitektur där de ostreckade pilarna indikerar träningsbara kopplingar, de streckade en 
ren kopiering. De streckade pilen med fyllt huvud illustrerar den återkoppling av sensorprediktionerna 
som utgör den interna perceptionssimuleringen (efter Jirenhed et al., 2001). 
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Figur 3. Till vänster visas en schematisk bild av Kheperaroboten med dess åtta infraröda sensorer, samt 
vänster- och högermotor (VM respektive HM). För de två främsta sensorerna är sensorräckvidden 
utritad. Höger om roboten illustreras h- och T-världarna som användes vid experimentserien. Cirklarna 
med ett streck i symboliserar roboten och dess riktning (efter Jirenhed et al., 2001). 

De två första experimenten gav goda resultat medan det sista inte uppvisade någon 
direkt framgång. Det verkade inte gå att påvisa att det gick att navigera utifrån de 
predicerade värdena. I synnerhet verkade det största problemet vara att predicera 
svängar och hörn. Därmed kunde inte heller simuleringshypotesen styrkas i någon 
större omfattning genom experimenten. Jirenhed et al. (2001) spekulerar i ett antal 
anledningar till de dåliga resultaten. Nätverksarkitekturen var möjligtvis för enkel för 
att modellera en tillräckligt utförlig intern dynamisk struktur, d.v.s. komplexiteten i 
uppgiften att predicera nästa tidsstegs sensordata var för hög för att nätverket skulle 
kunna modellera den. En annan möjlig källa skulle kunna vara sensorernas 
begränsade räckvidd som var ungefär samma som robotens diameter (se figur 3). Allt 
som var utanför sensorräckvidden kunde inte registreras och kopplingen till Lee och 
Thompsons (1982, i Jirenhed et al., 2001) experiment var därmed inte lika stark. De 
mänskliga försökspersonerna såg först hela rummet före ögonbindeln sattes på, men 
roboten erhöll på motsvarande sätt endast ett begränsat sensoriskt stimuli inom denna 
begränsade radie. 

För att angripa dessa problem byggde Ziemke et al. (2002) upp en alternativ 
neuronnätsarkitektur baserat på två moduler, en som ansvarade för beteendet, d.v.s 
motoroutput, och en som skötte sensorprediktion. Till skillnad från den tidigare 
arkitekturen fanns det här inga interna återkopplingar. Miljön förenklades och erhöll 
ett mycket regelbundet utseende. Figur 4 beskriver den nya miljön. Även här 
användes en simulerad Kheperarobot, men istället för att förlita sig på tidigare 
använda infraröda avståndssensorer med kort räckvidd nyttjades en stavsensor med 
längre räckvidd. Den särskiljde mellan svarta och vita föremål och mätte avståndet 
fram till ett eventuellt framförliggande objektet. Eftersom stavsensorn placerades 
ovanpå den vanliga Kheperaroboten såg den inte de väggar som tidigare användes i 
Jirenhed et al. (2001), utan istället placerades stavar utanför väggarna och det är 
utifrån dessa riktmärken som roboten navigerade. Miljön gjordes här enklare och 
mycket regelbunden.  
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Figur 4. Världen som användes i det andra experimentet. De fyllda svarta cirklarna representerar stavar 
utifrån vilka roboten navigerar  (efter Ziemke et al., 2002). 

Modulerna bestod av två separat tränade framåtkopplade nätverk (se Figur 5). Den 
sensomotoriska modul som tränades först ansvarade för att koppla sensoraktivering 
till motoroutput. Prediktionsmodulen som tränades efteråt kopplade sensoraktivering 
och motoroutput till nästa tidstegs sensorinput. De infraröda avståndssensorerna var 
dock fortfarande aktiva för styrning av den evolutionsalgoritm som användes för att 
träna vikterna i den sensomotoriska modulen. En evolutionsalgoritm använder sig av 
en funktion som ger ett värde på hur bra det aktuella nätverket är med avseende på de 
kriterier som är uppsatta. Sensorvärdena användes således endast som indata till 
denna funktion, men inte för att styra roboten. Anledningen till att detta uppdelade 
träningsförfarande användes var att det verkade fungera bättre än att träna hela 
nätverket samtidigt. 

 

Sensorprediktion

Sensoraktivering

Motoroutput

sensorprediktion
för
Modul för

motorstyrning

Modul

 
Figur 5. Den modulära arkitekturen bestående av två separat tränade framåtkopplade trelagersnätverk. 
Det vänstra ansvarar för att predicera nästa tidsstegs sensorarray och det högra ansvarar för beteendet, 
d.v.s. ger utdata till motorerna som styr robotens hjul (efter Ziemke et al. 2002). 

Resultatet visade i detta fall att det gick att navigera utifrån de predicerade värdena 
men tyvärr var det bara ett av en mängd försök som lyckades. Undersökning skiljer 
sig på ett antal punkter från de tidigare experimenten. Bland annat delades träningen 
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upp i en beteende- och en prediktionsträningsfas. Det är därför viktigt att identifiera 
påverkan av de olika faktorerna i relation till prediktionskapaciteten, d.v.s. hur 
exempelvis nätverkstopologi och träningssförfarande påverkar de predicerade 
sensorvärdena. 

Det uppdelade träningsförfarandet är emellertid något kontraintuitivt utifrån ett 
förkroppsligat kognitionsperspektiv som förespråkar simultan utveckling av olika 
kognitiva förmågor. Experimentella undersökningar har visat att beteende och 
perception inte kan separeras från varandra. Held och Hein (1963) konstruerade en 
kattkarusell för att påvisa detta förhållande. Deras experiment handlade om kattungar 
som hade uppfostrats i mörker utan någon visuell stimulans och där den ena (passiva) 
katten spändes fast i en anordning där den inte kunde röra på sig utan endast betrakta 
den världen. Den andra (aktiva) katten fästes på karusellens andra sida utan 
motsvarande anordning och kunde själv gå omkring och se världen runt omkring sig. 
Dess förflyttningar fick den passiva kattens anordning att röra sig och de båda 
katterna fick således i princip samma perceptuella intryck. Katterna testades sedan på 
huruvida de kunde särskilja på den djupa och grunda sidan av en visuell brant. De 
aktiva katterna kunde efter träningen särskilja perfekt medan de passiva katterna som 
saknade den simultana utvecklingen av perception och beteende inte uppvisade någon 
sådan förmåga över huvudtaget. Experimentet tyder alltså på att det skulle vara 
fördelaktigt med en integrerad träning av beteende- och perceptionsprediktion, d.v.s. 
att hela nätverket tränas samtidigt. 

 



Problembeskrivning 

  10 

3 Problembeskrivning 
Jirenhed et al. (2001) motiverade sina experiment utifrån principen om Occams razor. 
Utgångspunkten är att sträva efter minimala antaganden i ett fenomens förklaring, det 
vill säga att man inte bör multiplicera entiteter utöver det som är nödvändigt. 
Simuleringen som användes för att modellera perceptionssimuleringskomponenten i 
Hesslows (2002) simuleringshypotes om verkade emellertid inte vara tillräckligt 
minimal då resultaten antyder att värld och sensordata verkade vara alltför komplexa. 
Svårigheterna med att predicera sensorerna och rörelserna uppkom även i Ziemke 
et al. (2002) där det bara var ett av en mängd experiment som i lyckades. Vidare 
utgick den undersökningen från att det skulle vara bättre med ett uppdelat 
träningsförfarande där beteende och perceptionprediktion tränas var och för sig. 
Sensor- likväl som rörelseprediktion är relativt komplex i en kontinuerlig robotvärld 
även om världen i sig är väldigt enkel. 

Experimenten utförda av Ziemke et al. (2002) visade att det överhuvudtaget var 
väldigt svårt att få något nätverk att fungera och var alltså endast ett av en mängd 
experiment som lyckades. Det verkade också vara något kontraintuitivt att det bara 
var en uppdelad träningsprocess som fungerade. Utifrån ett förkroppsligat 
kognitionsperspektiv är den sensomotoriska interaktionen med omvärlden central, 
d.v.s. att en individs olika kognitiva förmågor bör utvecklas parallellt. Held och Hein 
(1963) påvisar detta experimentellt genom försöken med kattkarusellen. 
Undersökningen kommer emellertid inte att försöka dra några slutsatser om Held och 
Heins (1963) experiment. Deras undersökning används endast som motivering för 
detta förkroppsligade synsätt och att det skulle vara rimligt att använda en integrerad 
evolvering av beteende och perceptionsprediktion.  

Målet med denna rapport är att undersöka de principer simuleringshypotesen 
beskriver och istället för en simulerat Kheperarobot använda en minimal värld 
innehållande en simulerad agent med mycket enkla sensorer. Med denna förenklade 
värld är det mindre problematiskt att undersöka skillnaden mellan t.ex. predicerade 
och verkliga sensoraktiveringar, men även vad det är som händer i nätverket vid den 
interna perceptionssimuleringen. 

Hypoteserna för detta arbete är följande: 

(i) Svårigheten i tidigare experiment att överhuvudtaget få något nätverk att 
fungera berodde på onödig komplexitet, d.v.s. i en enklare simulering skulle 
det inte vara något problem att hitta fungerande nätverk. 

(ii) En uppdelad träningsprocess är inte bättre jämfört med en integrerad, d.v.s. de 
tidigare resultaten som indikerade på att den uppdelade träningsprocessen var 
bättre berodde även de på onödig komplexitet i simuleringen. 

Förväntat resultat är för den första hypotesen att det inte blir något större problem att 
via detta alternativa tillvägagångssätt erhålla nätverk som klarar att navigera efter 
dessa simulerade sensorer. Detta motiveras genom att de enklare sensorerna och den 
enklare miljön troligtvis är lättare för nätverken att modellera. Den andra hypotesen 
förväntas även den kunna påvisas genom de förenklade förutsättningar som nätverken 
ställs inför. 
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4 Metod 
Denna undersökning har som målsättning att komplettera experimenten i Ziemke et 
al. (2002), och mer ingående analysera effekten av en integrerad kontra en uppdelad 
träningsprocess på intern perceptionssimulering. Vidare kommer fem olika 
nätverkstopologier att utvärderas utifrån de två träningsförfarandena. 

Jirenhed et al. (2001) och Ziemke et al. (2002) använde en robotsimulator för sina 
experiment vilken försåg den simulerade roboten med sensordata ifrån en simulerad 
värld. De neuronnätskontrollsystem som utvecklades i simulatorn kan därefter laddas 
ner i en verklig robot och ska utan modifieringar klara att styra den. Detta tyder på att 
mycket av den komplexitet som finns i den verkliga interaktionen mellan roboten och 
världen även finns inbyggd i simulatorn. 

För att möjliggöra en djupare analys och för att undersöka huruvida de relativt dåliga 
framgångarna i Ziemke et al. (2002) beror på onödig komplexitet i sensorer och 
simulering används istället en förenklad simulerad agent som rör sig omkring i en 
betydligt enklare värld. 

4.1 Miljö 
Världen består av ett rutnät som är 12 rutor stor i väst- östlig utsträckning, 12 rutor i 
nord- sydlig utsträckning, och är omringat av väggar. Mitt i världen finns ett block 
som är 6 x 6 rutor stor och i vilket det inte finns någon möjlighet att gå in i (se figur 
6). Rutorna utgör de fasta positioner som den simulerade agenten kan befinna sig på. 
Genom att använda sig av denna rutnätsvärld minskar antalet möjliga tillstånd och 
komplexiteten i världen blir betydligt mindre än vad som är fallet i robotsimulatorn. 

 

N 

S 

V Ö 

 
Figur 6. Den förenklade rutnätsvärlden som användes vid experimenten. Pilen representerar 
startposition och riktning för de simulerade agenterna. 

4.2 Agent 
Den simulerade roboten som Jirenhed et al. (2001) nyttjade använde sig av åtta 
infraröda närhetssensorer med kort räckvidd. För de fortsatta experimenten i Ziemke 
et al. (2002) byttes dessa ut mot en stavsensor för att erhålla en längre räckvidd. För 
den simulerade agenten har dessa bytts ut mot fyra avståndssensorer vilka pekar 
framåt, bakåt, samt åt höger och vänster. Räckvidden är så lång att den alltid når fram 
till den närmast angränsande väggen för den aktuella sensorn, och ger alltså ett 



Metod 

  12 

maximalt utslag på 11. Agentens aktuella position och riktning indikeras av pilen i 
figur 6.  De tre olika handlingar som den kan utföra är att gå ett steg framåt alternativt 
att svänga 90° åt höger eller vänster. Kör agenten in i väggen dör den omedelbart. 

Det kan påpekas att världens diskreta uppbyggnad kan ge upphov till mer radikala 
förändringar i agentens sensorarray, exempelvis resulterar svängar i stora sensorhopp. 
För den simulerade kheperaroboten förändras emellertid robotens sensordata betydligt 
mjukare eftersom roboten endast hinner vrida sig lite mellan varje tidsteg. Men 
eftersom rutnätsvärlden är så pass enkelt uppbyggd och med tanke på att antalet 
möjliga tillstånd för roboten är få, så är utgångspunkten att denna värld ändå borde 
vara enklare för den interna perceptionssimuleringen.  

4.3 Nätverkstopologier 
För att systematiskt testa den första hypotesen om att det skulle vara lättare att erhålla 
lyckad intern perceptionssimulering med den simulerade agenten i den enklare 
världen utgår experimenten från fem olika nätverkstopologier. Syftet med denna 
systematiska variation är att eventuellt möjliggöra en djupare analys av vad som krävs 
för en lyckad intern perceptionssimulering. Agenten styrs av artificiella neuronnät 
med liknande modulär nätverkstopologi som experimenten i Ziemke et al. (2002). 
Experimenten i denna rapport utgår ifrån fem olika variationer av denna topologi (se 
figur 7). Nätverk (a) - (c) har i princip samma struktur, men varierar i antalet noder i 
det gömda lagret i prediktionsmodulen1. Nätverk (d) används för att se hur stor 
inverkan länkarna mellan innoderna och detta gömda lager har. Avslutningsvis 
används nätverk (e) för att studera effekten av motoroutputen på prediktionen då 
kopplingen från motoroutput till prediktionsmodulen avlägsnas. Erhålls endast ett 
enhetligt kontinuerligt beteende medurs runt i rutnätsmiljön skulle 
prediktionsuppgiften endast kunna bestå i att associera det aktuella sensortillståndet 
med nästkommande. Eventuell tillförsel av motoroutput skulle i så fall inte vara 
nödvändig. Detta skulle kunna ge träningsstimulus i rutnätsvärden som endast bestod 
av minimalt åtta olika sensortillstånd med tillhörande prediktionsvärden. Ziemke et al. 
(2002) erhöll ett sådant motsvarande reaktivt beteende och det är möjligt att det inte 
var fråga om en kombination mellan beteende och sensorprediktion som gav upphov 
till den enda lyckade interna perceptionssimulering, utan att det istället berodde på en 
lyckad matchning mellan sensorarrayer. Visserligen var inte de självgenererade 
inputmönstren särskilt lika de verkliga, men det fanns ändå systematiska likheter. 

                                                
1 Initiala experiment gjordes där ett trelagers framåtkopplat nätverk tränades med backpropagation för 
att associera datamängder hämtade från simulatorn. Sensoraktiveringar från ett fast beteende, vilket 
bestod i att följa ytterkanterna medurs tränades att som utdata ge nästkommande tidsstegs aktiveringar. 
Det visade sig att det var svårt att få nät med färre än 10 noder i det gömda lagret att erhålla 
predicerade sensorvärden med en noggrannhet på två decimaler från de verkliga. Därför används ett 
sådant nätverk som mittpunkt för nätverken (a) – (c). 
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Figur 7.  De olika  nätverksarkitekturer som utvärderas för styrning av den simulerade agenten. SP = 
sensorsprediktioner, SA = sensoraktiveringar, och M = motoroutput. Pilarna mellan lagren indikerar att 
de är fullt kopplade. 

4.4 Träning 
I likhet med de tidigare experimenten används en evolutionsalgoritm (EA) för att 
träna nätverken (jfr Mitchell, 1996). EAn fungerar genom att en population av 
individer, i det här fallet neuronnät, initialt slumpas fram för att sedan utsättas för 
evolutionsliknande mekanismer. Populationen utvecklas steg för steg över ett antal 
generationer. I varje generation beräknas ett fitnessvärde för varje individ i 
populationen, och detta avgör om individen kommer att bli utvald som förälder till 
nästa generations individer. Avkommorna muteras med en viss sannolikhet för att 
undvika att populationen stagnerar på någon suboptimal lösning. Ofta korsbefruktas 
också individer för att skapa avkommor, vilket innebär två föräldrar kombineras ihop 
till en avkomma, men detta har visats vara något som inte är lämpligt för evolvering 
av vikter i neuronnät (Meeden, 1996). Det är möjligt att även evolvera topologin, men 
det skulle tillföra onödig komplexitet i det här fallet. 

Det beteende som evolutionsalgoritmen ska gynna är att agenten kontinuerligt rör sig 
medurs i den kvadratiska korridoren. För att formalisera detta delas världen upp i åtta 
olika regioner (se figur 8). Positiv fitness erhålles då agenten rör sig åt öster i R2, 
söder i R5, väster i R7 och åt norr i R4. Rörelse i de övriga regionerna främjas med 
positiv fitness, men utan att premiera något speciellt håll. Om agenten kolliderar med 
väggen erhålls negativ fitness. 
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Figur 8. De olika regionerna i som rutnätsvärlden delades in i. 

En separat fitnessfunktion används för träningen av nätets prediktionsmodul. Den 
jämför föregående tidsstegs sensorprediktion med aktuella sensordata och ger en 
fitness proportionell mot överensstämmelsen. 

Nätverksträningen sker på två huvudsakliga sätt, dels via den integrerade träningen 
där alla nätverkets vikter tränas samtidigt och dels via ett uppdelat förfarande. Vid det 
uppdelade förfarandet sker träningen av nätverken i tre steg. Först tränas endast 
beteendemodulen för att erhålla ett beteende som får hög fitness i enlighet med de 
kriterier som är uppsatta. Därefter låses dessa vikter, den bästa individen klonas ut 
över hela populationen och träningen sker därefter endast på prediktionsmodulen. 

Nätverken utvärderas därefter på hur väl de klarar av att internt simulera den 
omgivande miljön och navigera utifrån de predicerade värdena. Detta sker genom att 
sensorerna stängs av och de predicerade värdena istället används som indata. Genom 
detta förfarande bör en internt simulerad kedja av handling och predicerad 
sensoroutput skapas som motsvarar den anteciperingsmekanism som framlades i 
Hesslow (2002). 
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5 Genomförande 
Simulatorn som användes av Ziemke et al. (2002) med namnet YAKS (Yet Another 
Khepera Simulator) var en vidareutveckling på en simulator utvecklad av Miglino, 
Lund och Nolfi (1995). Experimenten här utgår från YAKS men det är i princip bara 
ANN och EA komponenterna som har behållits, de övriga delarna har skrivits om. Ett 
textbaserat användargränssnitt konstruerades för att utvärdera och betrakta individerna 
(se figur 9). Agentens aktuella position och riktning markeras med en pil och den väg 
som den färdas på gråmarkeras. Sensorernas värden presenteras i övre högra hörnet 
och därunder de predicerade sensorvärlden som prediktionsmodulen erhåller. För att 
underlätta kontrollen över de olika parametervärdena presenteras de i den nedre 
halvan av användargränssnittet.  

 
Figur 9. Användargränssnittet till experimentet. 

Även om stora delar av YAKS togs bort och skrevs om behölls mycket av 
arkitekturen vilket visade sig förenkla och snabba upp utvecklingsarbetet. En mängd 
parametrar som populationsstorlek, antalet generationer, individer, tidssteg o.s.v. 
lästes in från en inställningsfil och kunde därmed lätt ändras utan att simulatorn 
behövde kompileras om. Funktioner för att slå på och stänga av visualisering av 
agentens framfart i rutnätsvärlden gjorde att det lätt gick att kontrollera hur den 
simulerade agenten fungerade under träningen. Genom att lägga till funktioner för att 
pausa samt för att stega sig fram tidssteg för tidssteg möjliggjordes ett mer detaljerat 
analysförfarande. 

Från den kod som togs från YAKS erhölls också möjligheten att utvärdera individer 
över ett antal epoker. Det motsvarar i detta sammanhang hur många gångar agenten 
utsätts i världen. Eftersom världen är statisk och agenten alltid placeras på samma 
plats är det meningslöst att sätta antalet epoker till något annat än 1. 

Sensorerna gav ett heltalsvärde på antalet steg till närmsta vägg i respektive riktning. 
Värdena skalades om vid matningen in i nätverket för att få ett värde mellan 0,0 och 
1,0, där 1,0 motsvarade det högsta möjliga sensorvärdet, d.v.s. 11 i den rutnätsvärld 
som användes, och 0,0 att agenten hade en vägg direkt i sensorriktningen. 
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Den initiala populationen består av 100 slumpmässiga individer. Varje 
utvärderingsomgång avslutas efter 100 tidssteg, eller tills agenten går in i väggen. De 
20 individerna med högst fitness blir i varje generation utvalda för reproduktion, och 
producerar 5 avkommor, varje med en mutationssannolikhet av 1 % för varje bit i 
vikterna. Vikterna kodades med 32 bitar. Den interna simuleringen startade efter det 
att agenten hade interagerat med världen i 60 tidssteg och varade under 80 tidssteg. 
Träningen utfördes vid detta skede under 500 generationer. 

De initiala prediktionstesterna gjordes genom att endast köra utvärderingen av 
agenten i ett tidssteg. Resultatet visade att det var svårt att få populationen att uppnå 
perfekt sensorprediktion. Eftersom det i det här fallet bara var frågan om ett tidssteg 
så verkade det något konstigt. Möjligtvis kunde det bero på att söktrycket inte var 
tillräckligt hårt mot goda sensorprediktioner, så därför modifierades 
prediktionsfitnessfunktionen genom att kvadrera den (se formel nedan). Därigenom 
erhåller den en form som starkare premierar dessa goda sensorprediktioner vilket 
också testerna visade.  

Träningen av nätverket visade sig vara känslig för balansen mellan fitnessfunktionen 
för beteendet och prediktion. Gavs större vikt åt prediktionsförmågan erhölls nästan 
uteslutande individer som roterade på stället. Fokuserades det istället på 
beteendefitness var prediktionskapaciteten mycket dålig. I analyshänseende uppstod 
också ett annat problem. För att kunna jämföra de båda träningsförfarandena gick det 
inte att utgå från de summerade fitnessvärdena utan istället fick beteendefitness och 
prediktionsfitness loggas var och för sig. 

Fitnessfunktionen hade efter dessa inledande experiment följande utformning: 
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Den sammansatta fitnessfunktionen Φ(ai(t)) bestående av beteendefitnessfunktionen 
Φb(t) och prediktionsfitnessfunktionen Φp(t) ger nästan samma vikt åt de två delarna. 
Om prediktionsmodulen ger perfekt prediktion för alla sensorer under alla tidsteg 
erhålles en prediktionsfitness på 396 fitnessenheter. Maximal beteendefitness är 368 
fitnessenheter och uppkommer då agenten följer ytterväggen kontinuerligt runt 
medurs. Anledningen till att inte 400 kan uppnås är att agenten tvingas minimalt 
utföra 8 svängar vilka inte ger något tillskott i beteendefitness. 

För att exempelvis uppnå det översta villkoret i beteendefitnessfunktionen måste 
agentens koordinater ingå i någon av regionerna R1, R3, R6 eller R8. Notera att 
koordinaterna utgår utifrån det övre vänstra hörnet. Kör agenten in i väggen avslutas 
utvärderingen direkt och från den aktuella fitnessen subtraheras med 1000 
fitnessenheter. 
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Simuleringen utvecklades vidare och funktionalitet för det uppdelade förfarandet som 
användes i Ziemke et al. (2002) lades till. Eftersom denna simulering utvecklades ur 
den källkodsbasen behövdes bara lite mindre modifieringar göras. Initialt verkade 
detta tillägg inte fungera, men efter att ha ändrat mutationsoperatorn som där baseras 
på en gaussisk sannolikhetsfördelning till den ursprungliga där vikterna muterades 
med en viss sannolikhet fungerade träningsförloppet igen. Nätverken tränades i vid 
dessa fortsatta simuleringar i upp till 5000 generationer, men redan efter 20 
generationer kunde vikterna till beteendemodulen låsas eftersom beteendefitness då 
hade uppnått det maximalt möjliga. 

Under körning av agenten skapas ett antal loggar. De bästa individerna i varje 
generation loggas med avseende på både beteende och prediktionsfitness, men även 
utifrån hur många steg agenten lyckades internt simulera innan den gick in i någon 
vägg. Dessutom loggas sensorerna, innoderna, det gömda lagret från 
beteendemodulen och prediktionsoutput från varje tidssteg. För att analysera resultatet 
från de olika loggarna användes gnuplot, vilket är en programvara för grafritning. 

Vikterna ifrån nätverken i den aktuella populationen sparades undan var 100:e 
generation. Dessa gick sedan att spela upp igenom simulatorn utan att någon 
ytterligare träning utfördes. 
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6 Resultat 
Jämförelsen utgår från tre aspekter. Den första utgörs av fitnessutveckling över 300 
generationer med avseende på träningsprocess, d.v.s. för den integrerade träningen 
och den tvådelade. Den andra är en analys av beteendet som de fem körningarna gav 
upphov till, d.v.s. om de lyckades uppvisa lyckad intern perceptionssimulering. Till 
sist analyserades de predicerade sensorerna från föregående tidssteg med de verkliga 
sensorvärdena. 

6.1 Träning 
Resultaten kommer från medelvärdet av fem körningar för att minimera inverkan av 
de slumpmässiga variationer som erhölls vid nätverksträningen. De fem olika 
körningarna var lika och skilde sig inte så mycket emellan trots att viktinitieringarna 
för nätverken var slumpmässiga. Därför ger resultaten en bra bild över 
fitnessutvecklingen för de olika nätverkstopologierna. 

Figur 10 tyder på att det skulle vara enklare med ett integrerat träningsförfarande. 
Nätverk (a), (b), (c) och (e) indikerar på att en integrerad träning skulle vara att 
föredra i beteendefitnesshänseende, men det är viktigt att påpeka att beteendemodulen 
endast tränades under 20 generationer vid det uppdelade träningen. Således försvann 
söktrycket mot individer med bättre beteendefitness därefter, men söktrycket bestod 
för det integrerade träningsförloppet. Nätverkstopologi (d) uppvisar emellertid 
motstridiga egenskaper, d.v.s. det uppdelade träningsförfarande verkar för denna 
topologi vara att föredra. Anledningen till detta skulle kunna vara att vid den 
integrerade träningen måste motoroutput förutom att endast bestämma beteendet, även 
ge indata för prediktionsmodulen. Detta ställer större krav på beteende modulen för 
topologi (d) än för de andra. Effekten existerar emellertid även för topologi (a) – (c), 
men eftersom de har en koppling mellan inputnoderna och det gömda lagret i 
prediktionsmodulen, så blir effekten inte lika påtaglig. 
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Med avseende på prediktionsfitnessutvecklingen verkar emellertid det uppdelade 
förfarandet vara att föredra för topologi (a), (b), (c) och (e). Även i detta fall erhöll 
nätverk (d) motstridiga resultat (se figur 11). Detta beror troligtvis på att fitness för 
prediktionsmodulen i nätverkstopologi (d) helt och hållet är beroende av motoroutput. 
Det är oklart om det är teoretiskt möjligt för topologi (d) att predicera nästkommande 
tidsstegs senordata. Till skillnad från de andra topologierna finns det ingen koppling 
mellan sensorinput och det gömda lagret i prediktionsmodulen. Därför måste 
sensorprediktionen alltid utgå ifrån aktiveringarna från de tre noderna i 
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Figur 10. Beteendefitness för de olika nätverkstopologierna vid integrerad och uppdelad träning. 
Maxfitness avser medelvärdet för den individ i varje generation som har högst fitness över de fem 
körningarna. Det är värt att påpeka att datamängderna inte är kontinuerliga. Graferna ritas med linjer 
för att tydliggöra prediktionsfitnessutvecklingen. 
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motoroutputlagret. Därigenom blir det för denna topologi vikigt att beteende modulen 
kontinuerligt förändras för att möjliggöra en allt bättre bas för sensorprediktionerna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att utvidga jämförelsen presenteras i tabell 1 de högsta värden som respektive 
topologi erhöll under de olika träningsförfarandena. Topologi (a) visar sig prestera det 
högsta teoretiskt möjliga beteendefitness nära följt av topologi (b), (c) och (e) vid det 
integrerade träningsförfarandet. Skillnaden mellan de båda träningsförfarandena var 
inte särskilt stor med avseende på beteendefitness utom för topologi (a) där de skiljde 
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Figur 11. Prediktionsfitness för de olika nätverkstopologierna vid integrerad och uppdelad träning. 
Maxfitness avser medelvärdet för den individ i varje generation som har högst fitness över de fem 
körningarna 
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sig åt med 30 finessenheter. Topologi (d) låg på samma låga nivå för båda 
träningsförfarandena i relation till de andra topologierna.  

Prediktionsmodulen i topologi (d) visade sig vid den integrerade träningen prestera 
bäst, och topologi (b) sämst resultat. Vid den uppdelade träningsprocessen visar sig 
emellertid topologi (b) prestera högst. 

Tabell 1. Maximal beteende och prediktionsfitness från de fem körningarna. 

Fitness Träning (a) (b) (c) (d) (e) 

Beteende Integrerad 368,00 364,00 364,00 320,00 364,00 

Beteende Uppdelad 328,00 364,00 360,00 332,00 364,00 

Prediktion Integrerad 322,72 286,29 344,54 383,51 338,56 

Prediktion Uppdelad 364,96 366,00 292,03 292,11 344,68 

6.2 Beteende 
Agenternas vikter sparades undan varje 100:e generation och deras beteende 
kontrollerades efteråt under de 100 tidssteg på vilka fitnessberäkningarna baserades. 
Utgångspunkten för intern simulering är att agenten skall fortsätta att navigera med ett 
liknande beteende. En begränsning görs här för att undanta beteenden som är enkla att 
efterlikna. Exempelvis skulle ett beteende som att kontinuerligt svänga åt höger på 
platsen vara lättare att internt simulera än att följa korridoren medurs. Därför bedöms 
endast agenter som i de första 60 tidsstegen följer korridoren medurs och som i den 
interna simuleringsfasen fortsätter med samma beteende till att uppnå lyckad intern 
perceptionssimulering. Med ”lyckad” menas här att agenten uppnår samma (eller 
liknade) beteende utan verklig sensorinput. Observera dock att det inte innebär att 
simulerad och verklig sensorinput nödvändigtvis är identiska. Detta illustreras mer 
detaljerat i kapitel 6.3. Agenten behöver alltså inte följa i exakt samma ”fotspår” så 
länge den tar sig runt i miljön. Figur 12 visar beteendet för en individ med 
nätverkstopologi (e). Individen betraktas i detta fall att utföra en ”lyckad” intern 
perceptionssimulering. 
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Figur 12. Beteende för en individ med nätverkstopologi (e). Utgångspunkten är den fyllda cirkeln och 
individens beteende under de första 60 tidstegen markeras med den tunna pilen. Den ofyllda cirkeln 
med den efterföljande tjocka pilen markerar starten och agentens färd under den interna simuleringen. 
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Resultatet av de olika topologiernas uppträdande via respektive träningsförfarandet 
presenteras i tabell 2. Den första hypotesen (jfr kapitel 3) tycks kunna påvisas genom 
att ett flertal nätverk klarade av att utföra uppgiften. Värdena baseras på om någon i 
den 100:e, 200:e eller 300:e generationen kunde uppvisa lyckad intern 
perceptionssimulering. Överlag lyckades det integrerade träningsförfarandet bättre 
med att evolvera fram individer i detta avseende. I själva verket var det endast två 
individer med topologi (b) och det uppdelade träningsförfarandet som lyckades tränas 
till att utföra en lyckad intern perceptionssimulering. Detta tycks påvisa den andra 
hypotesen (jfr kapitel 3) om att det inte är bättre med ett uppdelat träningsförfarande. 
Det är till och med utifrån tre av de fem topologierna så att det integrerade 
träningsförfarandet verkar vara bättre. Topologi (d) lyckades aldrig via något av de 
båda träningsförfarande. Totalt lyckades 12 av de 50 (d.v.s. 24 %) körningarna med 
att evolvera fram nätverk som klarade att navigera efter de predicerade sensorvärdena. 
Vid det integrerade förfarandet lyckades 10 av de 25 (d.v.s. 40 %) och 2 av 25 (d.v.s. 
8 %) vid den uppdelade träningen. 

Tabell 2. Antal av 5 körningar för varje topologi som resulterade i lyckad intern simulering. * = följde 
korridoren först under den interna simuleringsfasen (ej lyckade). † = Gjorde ”onödiga” 270° svängar åt 
motsatt håll (se figur 13).   

 (a) (b) (c) (d) (e) 

Integrerad träning 2 1 3 0 3+1† 

Uppdelad träning 0 2 (1*) 0 (1*†) 

Topologi (c) och (e) lyckades vid det integrerade förfarandet egentligen inte utifrån 
kravet om att de skulle fortsätta med beteendet från den ”seende” fasen, men eftersom 
de ändå lyckades följa korridoren under simuleringsfasen inkluderades de i tabellen. 
Under den första 60 tidsstegen gick de således bara fram och tillbaka på samma rutor, 
och först därefter kom de igång med det erforderliga korridorsföljande beteendet. 
Figur 13 beskriver det beteende som den enda individen med topologi (e) erhöll vid 
den uppdelade träningen. Vid varje hörn vrider sig agenten åt motsatt håll än åt det i 
fitnesshänseende mest rationella. Detta gör att den får sämre beteendefitness än om 
den direkt hade vridigt sig åt rätt håll och gått vidare. Eftersom 40 % av 
träningsprocessen utgörs av intern simulering finns ett betydande söktryck mot 
individer som klarar att ta sig runt korridoren under den interna simuleringsfasen. Att 
de sedan inte klarade att navigera efter sina ickesimulerade signaler gjorde alltså inte 
så mycket. 
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Figur 13. Beteendet för en individ med nätverkstopologi (e) som inte lyckades uppvisa någon lyckad 
intern perceptionssimulering enligt de kriterier som var uppsatta, men som ändå lyckades navigera runt 
i korridoren vid den interna simuleringsfasen2. 

6.3 Intern dynamik 
Som ett sista steg i experimentet analyserades prediktionsmodulens utdata vid den 
interna perceptionssimuleringen. Figur 14 illustrerar de verkliga och predicerade 
sensorvärdena för den främre sensorn på agenten över de 100 tidsstegen. De 
predicerade sensorvärdena skiljer sig markant från de verkliga värdena frånsett att de 
ha samma frekvens, vilket stämmer överens med resultaten erhållna av Ziemke et al. 
(2002). Sensorloggen som illustreras beskriver emellertid endast en av de fyra 
sensorernas värden. De övriga tre presenteras i bilaga 1, men frontsensorn verkar vara 
den som tycks styra agenten genom att ge relativt korrekta simulerade sensorvärden 
vid de kritiska tidsstegen, d.v.s. då agenten skall svänga. Aktiveringsmönstren 
förändras efter det 60:e tidssteget och verkar först då uppvisa tillräckligt korrekta 
prediktioner för den interna perceptionssimuleringen. Skillnaden mellan de verkliga 
och predicerade sensorvärdena är påfallande. Detta gjorde att agenten fick en ganska 
så dålig prediktionsfitness, och det skulle kunna tyda på att träningsförfarandet med 
en separat prediktionsfitnessfunktion inte skulle vara fördelaktigt. Istället borde 
kanske träningen endast utgå från beteendefitness eftersom nätverken då kan skapa 
sig godtyckliga sensorprediktioner utan att straffas för att de inte motsvarar de 
verkliga i alla aspekter. 

                                                
2 Antalet tidssteg som individen testades utökades efteråt till 1000, men ganska så snart efter det 111:e 
tidssteget körde agenten in i väggen. 
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Figur 14. Frontsensorlog för en individ med topologi (e), tränad med ett integrerat träningsförlopp och 
som uppvisade lyckad intern perceptionssimulering. Y-axeln beskriver det av sensorn, alternativt 
predicerade, avståndet till den framförvarande väggen. 
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7 Diskussion 
Detta kapitel kommer att kortfattat summera ihop experimentet och vad resultaten 
visar på. Vidare diskuteras och återknyts arbetet till tidigare experiment och Hesslows 
(2002) simuleringshypotes. Denna experimentella undersökning har väckt ytterligare 
frågeställningar och förslag på fortsatta experiment kommer avslutningsvis att 
presenteras. 

7.1 Sammanfattning och slutsatser 
För att gå vidare med undersökningarna av Jirenhed et al. (2001) och Ziemke et al. 
(2002) har ett alternativt experimentellt upplägg gjorts. Den simulerade roboten som 
tidigare använts har bytts ut mot en enkel simulerad agent, och miljön har förenklats 
så att antalet möjliga tillstånd kraftigt har reducerats. Fem olika nätverkstopologier 
har jämförts med varandra samt utifrån två olika träningsmetoder. Resultaten visar på 
att den integrerade träningsprocessen var bäst för att uppnå lyckad intern 
perceptionsimulering för topologi (a), (c) och (e), men inte för topologi (b). 

De båda hypoteserna som formulerades i kapitel 3 verkar kunna påvisas. 
Svårigheterna med att överhuvudtaget få något nätverk att fungera och att det tidigare 
bara var ett uppdelad träningsförfarande som fungerade tycks bero på onödig 
komplexitet i de tidigare experimentella uppläggen. 24 % (12 av 50) av de 
framevolverade nätverken klarade att styra agenten efter simulerade sensorvärden 
vilket tycks påvisa den första hypotesen (se tabell 2). Det är emellertid svårt att med 
säkerhet uttala sig om vad det verkligen var som utgjorde den avgörande faktorn till 
de bättre resultaten på grund av skillnaderna mellan experimenten. Exempelvis 
användes här två olika fitnessfunktioner, en för träningen av prediktionsmodulen och 
en för träningen av beteendemodulen. Ziemkes et al. (2002) undersökning förlitade 
sig istället endast på beteendefitnessfunktionen trots att det uppdelade 
träningsförfarandet användes, men eftersom det tillvägagångssättet tycks vara att 
föredra skulle det faktumet istället kunna stärka den första hypotesen. 

En uppdelad träningsprocess verkar inte vara bättre än den integrerade och även den 
andra hypotesen tycks därmed kunna påvisas. Det var bara 8 % av de nätverken som 
tränades via det uppdelade träningsförfarandet som klarade den interna 
perceptionssimuleringen, men för det integrerade förfarandet klarade hela 40 % 
uppgiften (se tabell 2). Detta resultat tycks stämma utifrån ett förkroppsligat 
kognitionsperspektiv och gå i linje med resultaten från Held och Heins (1963) 
kattkarusell (jfr kapitel 2.3). 

Från ett kognitivt perspektiv finns det åtminstone två olika möjliga tolkningar av 
resultatet. På ena sidan skulle figur 13 möjligtvis kunna tolkas som att agenten skulle 
kunna föreställa sig saker som den tidigare inte har varit med om, men på andra sidan 
skulle skillnaden mellan de predicerade och de verkliga värdena i figur 14 kunna tyda 
på en diskrepans mellan perception av inre och yttre värld. 

Neuronnäten som används i experimenten är kraftiga förenklingar av verkliga 
neuronnät, dels med avseende på de enskilda neuronerna och dels med avseende på 
nätverkets topologi. Det är därför vikigt att vara försiktig med att generalisera 
resultaten alltför starkt till Hesslows (2002) simuleringshypotes. Externvaliditeten är 
för denna experimentella uppläggning betydligt mer begränsad än vad som var fallet 
för den första undersökningen. Den simulerade kheperarobotens starka likheter med 
en verklig robot gör att lyckad intern simulering utan några större hinder kan 
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generaliseras till en verklig robot som rör sig omkring i verkligheten. För den andra 
undersökningen minskades externvaliditeten eftersom det inte för den nya stavsensorn 
finns någon ickesimulerad motsvarighet. Denna externvaliditet är mycket knapp för 
den simulerade agenten, men det är inte något som har varit målsättningen för denna 
undersökning. Experimenten visar emellertid att en agent kan konstrueras enligt de 
principer som Hesslow (2002) beskriver och om än på en väldigt grundläggande nivå 
navigera efter dess inre värld. 

7.2 Förtydliganden 
Denna experimentella undersökning grundar i träningsperspektiv sig på medelvärdet 
av fem körningar. Visserligen verkade medelvärdet av maxfitness över de fem 
körningarna ge en god grund för jämförelsen, men det hade varit önskvärt att 
statistiskt säkerställa skillnaden. 300 generationer verkar vara ett lite för kort 
träningsförlopp eftersom flera av prediktionsutvecklingstrenderna i graferna som visas 
i figur 10 och 11 verkar utvecklas i positiv riktning även i slutet av träningen. 

När man jämför nätverken i träningshänseende är det viktigt att påpeka att antalet 
noder varierade mellan topologierna. Således är det olika många vikter som skall 
tränas. Även om en topologi med fler noder är mer lämpad kan det ta längre tid på sig 
att tränas och en enklare topologi kan följaktligen initialt verka bättre. 

Undersökningen kunde inte uppvisa att någon topologi kunde fullständigt uppnå en 
prediktionsfitness på 400, d.v.s. att lyckas predicera alla nästkommande tidssteg 
perfekt. Det första tidssteget när agenten ännu inte har hunnit utföra något är det 
givetvis omöjligt att predicera eftersom nätverket då har aktiverats, men undantaget 
det så borde ett nätverk med en fitness på 396 inte vara särskilt svårt att uppnå.  

Resultaten tyder på att angreppsättet att använda sig av en separat prediktionsfitness 
för att för att träna upp prediktionsförmågan inte var bra. Därtill verkar det som att det 
angreppsätt med att endast utgå ifrån en fitnessfunktion vilken endast mätte 
beteendefitness som användes i Ziemke et al. (2002) möjligtvis var bättre. 

Träning av ett neuronnät kan ses som ett sökproblem i lika många dimensioner som 
det finns kopplingar i nätverket. Detta är något som varierar med topologi med det 
påverkas också av träningsförfarandet. Det uppdelade förfarandet reducerar 
sökrymden genom att bara en delmängd av alla nätverksvikter tränas åt gången. Efter 
ett antal generationer klonades den bästa individen ut i hela populationen i det 
uppdelade träningsförfarandet. Beteende som möjligtvis skulle vara lättare att 
predicera uppkommer då inte. Detta är något som talar för det integrerade förfarandet 
och experimenten visade också att så verkar vara fallet. Ytterligare nackdelar med det 
tvådelade träningsförloppet är att de sensormotoriska uttrycksformerna också blir 
begränsade. Med detta menas att eftersom sensorprediktionen endast tränas likadant 
utifrån exakt samma beteende torde prediktionerna specialiseras och då individerna 
placeras i en annan miljö är det troligt att del problem uppstår med intersimuleringen. 
Jirenhed et al. (2001) använde av denna anledning två olika världar  

Det är svårt att med säkerhet uttala sig om vad som är eller inte är en lyckad intern 
perceptionssimulering (jfr Ziemke et al., 2002). I detta experiment antogs att en 
individ utförde en lyckad intern perceptionssimulering då individen vid övergång till 
den interna simuleringsfasen bibehöll ett liknande beteende. Detta utestängde de två 
individer som bara lyckades utföra det medurs korridorföljande beteendet i 
simuleringsfasen. Det är också något oklart vad som ska eftersträvas i experimenten. 
Möjligtvis ska fokus ligga på likheten i beteende före den interna 
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perceptionssimuleringen respektive efter, alternativt skulle det kunna vara 
sensorinputen som skall vara lik mellan de båda faserna. 

7.3 Framtida experiment 
Resultaten verkade tyda på att ett träningsförfarande som inte nyttjar en separat 
prediktionsfitnessfunktion är att föredra. Alltså samma träningsförfarande som 
användes av Ziemke et al. (2002), d.v.s. att selektera de ”blinda” agenterna efter deras 
beteende, inte efter överensstämmelse mellan simulerad och verklig input. Det skulle 
vara intressant att utveckla detta experiment vidare genom att endast utnyttja 
beteendefitnessfunktionen för både det integrerade och uppdelade förfarandet. Andra 
möjligheter skulle vara att testa alternativa fitnessfunktioner. 

Analysen skulle också kunna gå vidare genom att utvärdera återkopplade nät baserade 
på den arkitektur som användes av Jirenhed et al. (2001). Alternativt skulle ett enkelt 
nät, exempelvis topologi (a) kunna hårdkodas för uppgiften för att länkarnas 
potentiella inverkan skulle kunna analyseras mer ingående. 

Prediktionsmodulen skulle eventuellt kunna tränas på redan färdigställda data för ett 
visst beteende med backpropagation. Det tränade nätets vikter kan därefter kopieras 
över till ett nät med topologi (e). Eftersom det i det fallet inte finns någon koppling 
från motoroutput till det gömda prediktionslagret torde individer med mycket hög 
prediktionsfitness kunna erhållas. Detta nätverk skulle sedan kunna jämföras med nät 
tränade med en EA.  

En annan variant på nätverkstopologi för att eventuellt möjliggöra mer tillförlitliga 
sensorprediktioner skulle kunna vara att ta med flera av de föregående tidsstegens 
sensorvärden. Vid experimenten av Jirenhed et al. (2001) skedde detta indirekt genom 
att det gömda lagret återkopplades på innoderna (se figur 2), men det skulle vara 
intressant att testa en nätverkstopologi där varje inputnod delades upp i ett flertal 
noder. Dessa förses därefter med sensorvärden från flera av de föregående tidsstegen. 
Detta skulle kunna realiseras med hjälp av en ”tapped delay-line” (Mehrotra, Mohan, 
och Ranka, 1996). 

Ziemke et al. (2002) spekulerar i var den interna perceptionen (s’) låg (se figur 1). 
Möjligtvis kunde den finnas i prediktionsmodulens gömda lager istället för på 
innoderna, och eventuella likheter mellan simulerad och verklig perception borde i så 
fall undersökas där. En fortsatt systematisk undersökning skulle med ett liknande 
experimentellt upplägg som det som presenteras här kunna fokuseras på den aspekten. 

Det skulle dessutom vara intressant att undersöka hur en implementering av 
simuleringshypotesen skulle kunna konstrueras för att uppnå mer övergripande mål. 
Vilket exempelvis skulle kunna bestå i att evaluera och planera samman olika 
handlingar för att lösa ett problem.  
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