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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker hur väl agenter styrda av artificiella neurala nätverk (ANN) 
klarar av att lösa vägplaneringsproblem. Agenternas beteende kommer även tränas 
med hjälp av en evolutionär algoritm. Vi kommer utvärdera agenternas förmåga att 
navigera sig mot mål och undvika hinder i dess väg. En jämförelse med A* kommer 
göras med hänsyn på funktionalitet och realism. 
 
Genomförandet gick  kortfattat ut på att skapa en mängd experimentmiljöer med 
olika svårighetsgrader där agenterna kunde tränas. Resultaten visade att ANN-styrda 
agenter inte hade något större problem att lösa vägplaneringsproblem men hade 
svårare att undvika hinder. Vägarna var inte lika optimerade som A*-vägar men hade 
mjukare svängar.  
 
Något som inte fokuserats tillräckligt på i detta arbete är att försöka skapa ett större 
medvetande hos det neurala närtverket. Ett tillvägagångsätt att undersöka detta 
skulle kunna vara att förändra arkitekturens storlek samt implementering av minne. 
 

Nyckelord: Vägplanering, ANN, AI 
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1 Introduktion 

Artificiell intelligens (AI) har kommit att bli en betydande faktor inom dagens spelindustri, då 

kvalitén hos en AI har en stor inverkan på spelupplevelsen. Då spel blir alltmer sofistikerade 

ställer detta i sin tur krav på att AI följer med i utvecklingen. En stor anledning till detta är att 

dagens spelvärldar blir alltmer lik verkligheten, vilket i sin tur sätter press på att AI följer med 

denna trend. Många moderna spel idag använder sig av skriptningstekniker för att skapa 

trovärdig AI (Stanley, Bryant, Miikkulainen, 2005). Stanley et al (2005) menar att denna 

metod skapar förutsägbart beteende, som användaren kan utnyttja. Om man istället baserar 

agenter (datorstyrda karaktärer) på ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) får man mer varierat 

beteende. Genom denna teknik låter man agenterna generalisera liknande situationer och 

skapa ett mer trovärdigt beteendemönster. Liknande studier har gjort inom robotik där målet 

är att skapa en självstyrande individ genom att läsa av miljön runtomkring. Exempel är en 

agent vars uppgift är att ta sig igenom en T-korsning (Thieme, 2002). 

Poängen med projektet är att undersöka hur väl ANN och genetiska algoritmer kan användas 

för att uppnå ett önskvärt beteende. Arbetet inriktar sig på en viss typ av beteende hos agenter, 

rörelsemekanik med fokus på vägplanering. Först kommer en faktagrund läggas som förklarar 

ANN, genetiska algoritmer (GA) och sedan en lätt beskrivning om hur vägplanering uppnås 

idag. Sedan kommer en testmiljö skapas vars uppgift är att utveckla agenters rörelsemekanik 

och vägplanering. 
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2 Bakgrund 

Artificiell intelligens är ett vanligt begrepp inom datavetenskap och robotik men också en 

viktig byggsten inom spel. Ett delområde inom AI innefattar att simulera intelligens hos 

enheter i världen. Exempel på välproducerad AI i spel är first-person-shootern F.E.A.R 

(Datorprogram, 2005) (Orkin, 2006)samt gud spelet Black & White (Datorprogram, 2001) 

(Tozour, 2002) där beteendet hos agenterna är baserat på real-tids beslutsfattande. 

En av utmaningarna för skapandet av trovärdiga agenter är rörelsemekanik som är en 

huvudkomponent i många AI system. Att ha självstyrande agenter vars uppgift är att 

manövrera sig runt i en virtuell värld är en viktig del för intelligent beteende, vare sig det gäller 

robotik eller spelkaraktärer. Dom vanligaste vägplaneringsteknikerna är baserad på 

algoritmen A* som kortfattat söker och hittar den kortaste vägen mellan två noder. 

Användningsområdet för A* är dock begränsat då den endast kan hantera statiska miljöer 

samtidigt som många instanser kan ta upp en stor procent av CPUs resurser (Graham, 

McCabe, Sheridan, 2003). 

En teknik som används för navigering hos agenter är nyttjandet av artificiella neurala nätverk 

(ANN). Idag är användandet av ANN inte jättevanligt för styrning av agenter, däremot är det 

vanligare inom robotik där det används för att navigera agenter i en fysisk miljö. Ett exempel 

är ALVINN-nätverket vars uppgift är att styra och navigera en bil utefter en väg (Pomerleau, 

1989). 

Detta kapitel kommer börja med att beskriva ANN och genetiska algoritmer på en generell 

nivå. Sista delkapitlet kommer på igenom mer traditionell vägplaneringstekniker i spel. Detta 

är för att förbereda läsaren inför problembeskrivning i kap 3. 
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2.1 Artificiellt neuralt nätverk 

Ett artificiellt neuralt nätverk kan beskrivas som ett informationshanterande system med 

liknande egenskaper som biologiska neurala nätverk, exempelvis hjärnan hos olika livsformer. 

Fausett (Fausett, 1993) menar att ANN har utvecklats som en matematisk modell av mänsklig 

kognition, baserat på egenskaper som: 

 Informationshantering sker inuti många små och enkla element kallade neuroner. 

 Signaler skickas mellan neuroner via kopplingar, eller connection links. 

 Varje koppling har en tillhörande vikt, som i ett typiskt nätverk multiplicerar den 

mottagna signalen. 

 Varje neuron applicerar en aktiveringsfunktion på nätverkets input, som sedan avgör 

hur outputsignalen ska se ut. 

Ovanstående punkter beskriver fyra egenskaper som är viktiga att förstå. Detta delkapitel 

kommer förklara vad ett ANN är på en mer djupgående nivå, med utgångspunkt från 

ovanstående punkter. 

 

2.1.1 Artificiell neuron 

Neuron

W

W

W

W

W

Aktiveringsfunktion

 

 En neuron med 5 inputkanaler med varsin tillhörande vikt (w). 
Summan av inputen skickas vidare till aktiveringsfunktionen som producerar output. 

Figur 1 visar en förenklad version av hur strukturen hos en neuron kan se ut. Varje neuron har 

ett godtyckligt antal inputkanaler där varje input är kopplad till en tillhörande vikt. Vikterna 

representeras av ett reella tal och har en övergripande roll över hur aktiviteten kommer se ut 

i nätverket (Buckland, 2002). Inkommande input multipliceras med den tillhörande vikten 

och produkten från varje kanal adderas för att sedan skicka summan till 

aktiveringsfunktionen. Enligt Buckland (2002) kan funktionen generellt sätt förenklas som 

följande:  

 𝐀(𝐱) = 𝒃 + ∑ 𝒘𝒊𝒙𝒊
𝒊=𝒏
𝒊=𝟎 = 𝒃 + 𝒙𝟎 + 𝒘𝟏 ∗ 𝒙𝟏 … + 𝒘𝒏 ∗ 𝒙𝒏,  

Där 𝒘 = vikt, 𝒙 = input, 𝒏 = antalet kopplingar, b = bias. Därefter hanteras värdet och 

beroende på hur funktionen ser ut kommer värdet att godkännas, för att sedan producera en 

viss output.  
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 Fyra olika aktiveringsfunktioner. Den linjära funktionen kallas även för 
identitetsfunktion då den returnerar samma värde, är bland annat vanlig i 

inputneuroner. 

 

Det finns många olika typer av aktiveringsfunktioner och dessa uppgör en vital del i de 

neurala nätverken, då det är här all information bearbetas. Beroende på vilken sorts 

aktiveringsfunktion man använder kommer resultaten variera. Hayking (Haykin, 1998) 

menar att alla aktiveringsfunktioner har samma mål, vilket är att begränsa outputsignalen 

till ett finit värde. Exempelvis returnerar Sigmoid funktionen ett värde mellan -1 och 1 

medan steg funktionen endast -1 och 1. Sigmoid funktionen är den S-formade kurvan i figur 

2 och den vanligaste använda aktiveringsfunktionen (Haykin, 1998). 
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 Figuren ovan illustrerar en aktiveringsfunktion av steg-karaktär, som 
hanterar en vektor i en 3d miljö.  

Figur 3 visar ett exempel på en aktiveringsfunktion. Funktionen kommer ta emot en vektor 

med elementen x1 och x2 för att sedan räkna ut vilket y-värde som skall returneras. Vektorn 

W representerar vikten som kommer multipliceras med x för att sedan placera produkten på 

rätt y-plan. 
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2.1.2 Lager 

Ett ANN är en uppsättning av neuroner som nämndes i föregående delkapitel, och det är ofta 

lämpligt att placera dessa i lager, se figur 4. Neuronerna är arrangerade i lager där dom har 

samma egenskaper (aktiveringsfunktion, kopplingar, etc.) som andra neuroner. Traditionellt 

sett finns det tre typer av lager hos ett ANN, input-lager, gömt lager och output-lager. 

Input

Hidden

Output

 

 Ett nätverk med en uppsättning av sammanlagt nio neuroner och tre 
lager. Data färdas från input lagret för att sedan transformeras till output. 

2.1.3 Feedforward Network 

Det ANN som visas i figur 4 är ett alla-till-alla nätverk och kallas även för Feedforward-

network. Namnet kommer efter hur nätverket hela tiden skickar vidare informationen till 

nästa lager och är en vanlig arkitektur för ANN. Som vi kan se i figur 3 så har inte neuronerna 

i inputlagret neuroner kopplade till sina inputkanaler, utan tar emot information från en 

extern källa.  

Det kan finnas flera gömda lager i ett FF nätverk och antalet kan bero på hur man vill skapa 

det önskvärda beteendet. Enligt Buckland (2002) så löser man majoriteten av problem med 

endast ett gömt lager. Neuroner i detta lager tillämpar mer komplexa beräkningar och har en 

avgörande roll för hur dataflödet kommer se ut. Efter beräkningarna i det gömda lagret, 

skickas sedan resultatet till outputlagret, som producerar en slutgiltig output. 
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2.1.4 Recurrent Neural Network 

Recurrent Neural Network (RNN) är en annan typ av arkitektur. Jämfört med Feedforward-

nätverk har RNN inga begränsningar av trafikflödet, utan information kan även färdas 

baklänges. Graham et al (Graham, 2003) menar att detta medför en typ av tillstånd för 

nätverket, då det krävs interna variabler för att simulera ett RNN. Nätverket får på så sätt ett 

korttidsminne, men att träna nätverket blir alltmer komplext när informationen åker åt båda 

hållen. 

2.1.5 ALVINN nätverket 

ALVINN nätverket utvecklades av Pomerleau (1989) och syftet var att lära bilar självstyre, 

genom att titta på hur en människa kör. Arkitekturen bestod av ett gömt lager och tränades 

med hjälp av back-propagation teknik, som är ett sätt att låta det neurala nätverket rätta sig 

efter en korrekt modell. Inputen som nätverket tog emot kom från två källor, en videokamera 

samt en laser-längdmätare. Pomerleau (1989)  menar att den främsta fördelen ANN bidrog 

med hos den självstyrande bilen var dens egenskap att processera datan från två självständiga 

inputkällor. Datan från längdmätaren hade mindre betydelse i uppgiften att följa en väg, än 

datan från videokameran. Efter träning märktes detta i resultatet, neuronerna som ansvarade 

för längdmätar-datan fick lägre kopplade vikter och därav påverkade outputen mindre. 

2.2 Genetiska algoritmer 

Genetiska algoritmer (GA) är ett digitalt försök att simulera den naturliga  

evolutionsprocessen. Darwins teori om ”Survival of the fittest” från 1800-talet, som beskriver 

hur de starkaste individerna överlever, har satt sina spår även inom datavetenskap. Många 

problem kan kräva sökningar bland mängder av potentiella lösningar, och här kan 

evolutionära mekanismer komma till nytta. Detta delkapitel kommer förklara genetiska 

algoritmer för att sedan ta upp hur ANN kan tränas med hjälp av denna teknik. 

Precis som i verkligheten kan individer hos en GA beskrivas med hjälp av DNA, närmare 

bestämt dom ärftliga generna lagrade i genom. Originella iden kom från Holland (Holland, 

1975), som menade att gener kan lagras i strängar med fixad längd, kallad parameter string. 

En sådan sträng uppgör alltså ett genom, och varje genom innehåller ett godtyckligt antal 

gener. 

En gen kan se ut på olika sätt, t.ex. En siffra mellan 0 -10. Dessa ansvarar för hur individen 

kommer bete sig och därmed representerar varje genom en lösning på problemet. Målet med 

GA är att finslipa generna tills en värdig lösning tagits fram och det görs genom en iterativ 

process, se figur 5. 
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 Första steget är att skapa en ny population som vill utvecklas. Sedan 
sker en iterativ process där målet är att förbättra den första populationen. Mitchell 

(1996) menar att dessa delmoment representerar vad alla GA har gemensamt. 

2.2.1 Utvärdering 

Utvärdering är det första som sker i skapandet av en ny generation (se figur 5). Under detta 

steg tittar man på generationens resultat genom att värdera individerna en och en. Ett antal 

individer kommer ha genom vars gener skapar bättre förutsättningar än andra, och är därmed 

bättre på att lösa problemet (Buckland, 2002). För att mäta individernas framgångar används 

något som kallas fitness. 

Fitnessvärdet används för att kunna belöna individer som utför ett bra arbete. T.ex. Säg att vi 

har en generation med bil-agenter vars uppgift är att åka så långt som möjligt. Sparar vi då 

undan den körda längden som ett fitnessvärde kan vi använda individer med hög fitness till 

att skapa nästa generation, och på så sätt behåller vi bra gener (Buckland, 2002). För att välja 

vilka individer som ska föda nästa generation tillämpas selektion. 
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2.2.2 Selektion 

Selektion är ett vanligt begrepp inom evolution och beskriver den naturliga process som väljer 

ut anpassade individer att skapa nästa generation. Mitchell (1996) menar att konceptet går ut 

på att låta genom vars fitness är hög, ha en större chans att bli utvalda för reproduktion. Det 

finns många olika typer av metoder för selektion, en vanlig sådan är Roulette wheel selection 

(Buckland, 2002), se figur 6. Roulette wheel selection kan jämföras med ett vanligt rouletthjul, 

där facken representerar populationens fitness värde. Poängen är att låta genomens fitness 

vara proportionell med fackets storlek. På så sätt kommer genom vars fitness är hög ha en 

större chans att bli utvalda, men det finns ingen garanti (Buckland, 2002). 

 

 

 Roulette wheel selection. Andelen är likgiltig med graden av fitness. 

 

2.2.3 Överkorsning 

Överkorsning är den metod som simulerar parning mellan två individer. Principen är inte bara 

att bättre genoms ska föras vidare till nästa generation, utan att förbättra dessa. Under detta 

delmoment paras genom ihop två och två, därefter väljs en samling gener ut från vardera som 

tillsammans bildar ett nytt, unik genom. Mitchell (1996) anser att alla genetiska algoritmer är 

baserade på det antagande att några av dess barn kommer vara mer framgångsrika än deras 

förälder. Att testa olika sorters överkorsningsmetoder kan vara en bra ide då resultaten högst 

sannolikt kommer variera, vilket kan vara fördelaktigt. Dom mest populära metoderna för 

överkorsning är kända som: Single-point, Two-point och Multi-point (Buackland, 2002), se 

figur 7. 
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Förälder 1  

Förälder 2   

Barn

Multi Point

Förälder 2  

Förälder 2  

Förälder1  

Förälder 1  

Barn

Barn

Single Point

Two Point

 

 Tre olika metoder för överkorsning av genom. 

 

Single-point väljer ett slumpmässigt pivåelement i som delar upp genomen i två delar. Barnet 

blir tilldelad alla gener till vänster om pivåelementet från förälder 1, och resterande gener från 

förälder 2. Two-point är lik single-point men här används två slumpvalda punkter som bildar 

tre delar. Första och sista delen tas från ena föräldern och mittendelen från den andra. Denna 

metod kan vara fördelaktig då den bidrar med kombinationer single-point ej kan ta fram. 

Multi-point går igenom varje gen en i taget. Därefter bestäms det slumpmässigt om genen 

skall hämtas från förälder 1 eller förälder 2. 

2.2.4 Mutation 

Mutation är en annan viktigt komponent inom genetiska algoritmer, eftersom denna metod 

skapar nya gener hos populationen. Efter korsnings-fasen finns det en chans att det nya 

genomet muteras, vilket betyder att en slumpmässigt vald gen kommer förändras/bytas ut. 

Ett exempel från Mitchell (1996): säg att vi har strängen 00000101, en mutation sker vilket 

ger oss strängen 00000100.  

Mutation bidrar med små variationer i genpolen, vilket kan vara betydelsefullt för mindre 

framgångsrika generationer. Buckland (2002) menar dock att majoriteten av dessa 

mutationen kommer påverka individer negativt, men att vissa kan ha positiva effekter som 

leder till högre fitness. Eftersom de flesta mutationer har en negativ eller obefintlig 

påverkan, är det bra att ha en låg chans för mutation. Enligt Mitchell (1996) är en 

sannolikhet på 0.1% rimligt för dom flesta GA. 
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2.2.5 ANN och GA 

Mitchell (1996) menar att det finns många sätt att applicera GA hos neurala nätverk. Dom 

delar där detta nyttjas bäst är evolution av vikter, nätverksarkitekturen (t.ex. antal neuroner, 

lager osv) och reglerna för inlärning. Utveckling av vikter med hjälp av evolution är den 

enklaste metoden och prövades först av Montana och Davis (1989). Deras tanke var att låta 

varje genom vara en array av 126 vikter, där varje gen representeras av en vikt. Resultatet blev 

att GA lyckades bättre än andra metoder när det kom till oövervakad inlärning, dvs. uppgifter 

vars lösning är okänd.  T.ex. En robot vars uppgift är att navigera sig i en okänd miljö. 

 

2.3 Vägplanerings problem 

Speldesign handlar till stor del att skapa trovärdiga rörelsemönster för agenter/botar och här 

är vägplanering en viktig komponent. Det är ingen poäng att utveckla komplexa system för 

intelligent beslutsfattande om agenten inte hittar rätt väg för att utföra dessa. Däremot om 

agenten kan navigera sig i miljön kan enkla beslutfattande-strategier verka imponerande, som 

nämns av Graham et al (2005).  

Traditionell vägplanering i spel kräver att den är tillgänglig två saker: en sökalgoritm samt att 

spelmiljön har en logisk representation. Exempel på detta är sökalgoritmen A*(A-stjärna) 

samt Navigation-meshes som beskriver vandringsbara ytor hos 3D-miljöer (Ducker, Board 

2002). 
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2.3.1 A* 

 

Enligt Björnsson (2005) ses A* som den mest använda sökalgoritmen när det kommer till att 

lösa vägplaneringsproblem. Den är främst känd för att hitta det bästa resultatet relativt 

snabbt, men också för att vara användbar inom andra sökproblem som kräver graf-

traversering.  

 

 Figuren visar hur sökalgoritmen A* körts klart och hittat den kortaste 
vägen(gula noder) mellan den gröna och den röda noden. Dom svarta noderna 

representerar väggar där algoritmen inte kan ta sig fram. 

 

Som vi kan se i figur 1 är A* bra på att hitta den kortaste vägen. Som tidigare nämnt måste 

miljön ha en lokisk representation, en sökrymd, vilket vi kan skapa genom att koppla noder 

till närliggande noder. Kortfattat går sökningen till genom man lägger till alla noder runtom 

en huvudnod i en lista. Huvudnoden byts sedan ut genom att hitta den nod i listan med lägst 

kostnad(Mathew, 2002). Kostnaden för varje nod beror på två faktorer. Dessa är g, kostnaden 

att gå från startnoden till den nuvarande noden, och h, den beräknade kostnaden mellan 

nuvarande nod och slutnoden. Tillsammans uppgör dessa ℎ + 𝑔 = 𝑓, där f är den slutgiltiga 

kostnaden (Mathew, 2002).  
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2.3.2 Nackdelar med A* 

Det finns situationer där A* är ett mindre önskvärt alternativ då den generellt sätt tar upp 

stora mängder CPU-resurser. Inom dagens spelutveckling blir det även mer populärt att 

använda sig av stora miljöer, vilket i sin tur ökar storleken på sökrymden. För att motverka 

detta kan man i första hand använda en billigare algoritm för att hitta en enklare väg. Rabin 

(2000) menar att dessa vägar är vanliga och genom att använda en billigare algoritm slipper 

man onödig overhead som hade skapats med A*. 

Dynamiska miljöer kan orsaka problem vid användning av A*. Låt oss säga att en väg har blivit 

uträknad, om ett dynamiskt objekt sedan blockerar vägen måste agenten få reda på detta, 

annars kan problem uppstå. Att räkna ut en ny väg varje gång förändring sker är både osmidigt 

och kostsamt. En dynamisk variant på A*, D* utvecklades först 1994 av Stentz (1994), i syfte 

att lösa problemet med dynamiska miljöer, men trots förbättrad kostnad är den begränsad.  

Man bör även ha i åtanke att A* inte har något stöd för skapande av estetiskt tilltalande 

rörelsemönster för agenter. Att agenter hela tiden tar den kortaste vägen är inte nödvändigtvis 

det mest naturliga beteendet. Vägarna som tas fram kan även uppfattas som något stela då det 

endast är exakta riktningar från en position till en annan, om inte finjusteringar görs. Enligt 

Rabin (2000) är detta ett problem som kan sänka realismen hos agenter i vilket spel som helst. 
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3 Problemformulering  

En av de större utmaningarna inom Artificiell intelligens (AI) och dagens spelutveckling är 

att skapa naturliga rörelsemönster för agenter. Detta är ett problem som ofta lägger stort 

fokus på vägplanering (sökväg) i realtids miljöer där målen är att leda agenter från en 

position till en annan. Forskning har tidigare gjort inom området navigation av ageneter 

med ANN (Pomerleau, 1989; Thieme, 2002), men har ej varit riktade mot spelutveckling. 

Detta arbete avser att undersöka hur artificiella neurala nätverk med hjälp av genetiska 

algoritmer kan användas för att lösa vägplaneringsproblem. 

 

Rapporten kommer fokusera på tre huvudpunkter där den första kikar på funktionalitet hos 

agenten, dvs. hur bra en agent är på att navigera sig mot målet och undvika hinder. Andra 

huvudpunkten omfattar en jämförelse med A* baserad vägplanering, hur skiljer sig 

funktionaliteten och realismen i dom båda teknikerna?  

Den sista punkten är att utvärdera resultaten för att ta fram slutsatser om vilken roll ANN har 

när det kommer till sökvägsproblem. 

 

Min hypotes är att tränade neuronnät klarar av att hitta minst lika bra vägar som 

vägplanering mha traditionella algoritmer, såsom A*. Däremot tror jag att det finns en gräns 

där A-stjärna börjar ge bättre lösningar och att detta till stor del beror på hur miljön ser ut. 

Jag tror även att det neurala nätverket kommer bidra med ett mer verklighetstroghet 

beteende som kan vara svårt att uppnå med andra metodoer såsom A*. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden som har valts för att lösa problemet är av typ experiment och för att göra detta 

kommer en applikation utvecklas, där problemet kan lösas. När man söker efter lösningar 

genom GA är det fördelaktigt att ha en miljö som skapar bra förutsättningar för utveckling av 

individer. Miljön kommer bestå av en population, där varje individ representerar en agent. 

Agentens uppgift är att navigera sig runt i miljön med hänsyn på två saker, att ta sig till en 

given plats samt att den undviker hinder i dess väg. 

Metoden och problemet är till stor del inspirerat av Graham et al som beskriver i flera 

skrifter (Graham et al, 2003; Graham et al, 2005;) en approach till navigering med ANN. 

Den kallas real-time pathfinding och är inriktad mot AI i spel. Grundidén var att använda 

miljön som en modell, och låta denna representera agenternas sökrymd. Därefter måste dom 

tillföreses egenskaper som tillåter agenterna att känna av miljön runtomkring, i det här fallet 

i form av sensordata. Sensordatan används sedan som input till ett ANN som får sina vikter 

tränade av ett GA. Graham et al (2005) visade dock att arkitekturen feedforward-nätverk 

som användes, hade svårt att lära sig rätt beteende då tekniken är begränsat till ett lager. 

Även Thieme (2002), som jämförde fyra olika arkitekturer vars uppgift var att leda en agent 

genom en T-korsning, fick sämst resultat från feedforward-nätverk. 

Arktiekturen som har valts att använda hos agenterna är av typ Rekurrent neuralt nätverk. 

Fördelen med den valda arkitekturen är dess egenskap att komma ihåg tidigare processerad 

data, vilket i sin tur ger upphov till en korttidsminne. Syftet är att titta på om dom 

fördelaktiga egenskaperna kan visas användbara ur ett vägplaneringsperspektiv. Agenterna 
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kommer att tillförses sensorer som låter dom upptäcka och läsa av miljön runtomkring. 

Värdet från dessa sensorer är huvudinputen till nätverket, och en annan input kommer vara 

den position agenterna ska färdas till. Miljön som agenterna ska utvecklas i skall vara en 

fysisk miljö, uppbyggd av kollisioner med olika former. Experimenten skall utföras i flera 

olika miljöer, där miljöns utformning och komplexitet varierar. 

Vikterna som bestämmer agentens beteende skall utvecklas med hjälp av en genetisk 

algoritm. Den genetiska algoritmen ska skapa en population och se till att denna utvecklas. 

En fitness ska tas fram som belönar individer som löser vägplaneringsproblemet bättre än 

andra. 

Andra delen går ut på att utvärdera resultatet. För att testa hur väl agenterna löste 

vägplaneringsproblemet, så kommer en jämförelse göras med en agent baserad på A*. Genom 

att låta högt utvecklade agenter utföra vägplanering i miljöer dom aldrig arbetat i kan man 

mäta hur bra deras ANN är på att generalisera dessa situationer. På så sätt kan man skapa 

grafer som visar hur snabbt agenterna når sina mål jämfört med A*, i olika miljöer. 

För att mäta realism kan man införa ett poäng system som belönar agenter som utför 

trovärdiga beteenden. Ett trovärdigt beteende skulle exempelvis kunna mätas genom hur 

naturliga rörelser en agent har, eller hur många gånger en agent besöker samma plats. 

 

 

 

3.2 Metoddiskussion 

Anledningen att experiment valdes som metod är pga. att dess egenskaper är mest lämpad 

till att lösa problemet. Metoden kommer bidra med mycket mätbar data som kan användas 

för att utvärdera och mäta resultat. En annan fördel med metoden är enkelheten att 

definiera relationen mellan parametrar och resultat. Andra metoder som T.ex. 

användarstudie är inte lika lämpligt i detta fall då det önskvärda resultatet tas fram genom 

en objektiv mätning, i form av variabler och värden, kortaste vägen osv. Däremot kan en 

användarstudie ge en bra uppskattning på hur estetisk tilltalande vägarna är som tas fram, 

vilket kan vara svårt att mäta genom enbart data. 

 

För att bedöma hur väl agenterna löste vägplaneringsproblemet så kommer en jämförelse 

göras med A* baserad vägplanering, som nämndes i kap 3.1. Lösningen mäts därför mot den 

bästa/mest välanvända metoden och skapar därför trovärdiga mätvärden. Jag kommer även 

kunna undersöka hur väl min hypotes förhåller sig till resultatet, och på så sätt utvärdera hur 

väl ANN kan användas som ett alternativ för att lösa vägplaneringsproblem. Problemet med 

att jämföra med A* är att teknikerna är ganska olika i deras natur. Den ena (A*) är en 

sökalgoritm som letar i en statisk sökrymd, och den andra går ut på navigering i en fysisk miljö 

i realtid. på ett vilket måste tas hänsyn till när resultatet utvärderas.  
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

Detta kapitel beskriver designvalen som är framtagna med avseende på huvudpunkterna i 

problemformuleringen (se kap 3). Här skall en välutvecklad experiementmiljö skapas med 

hjälp av den metod som beskrevs i metodbeskrivningen. Målet är att skapa ett bra underlag 

med resultat och data inför utvärderingen.  

4.1 Research  

Planen var att först skapa ett grundläggande ANN för att sedan stegvis implementera 

lösningar som närmar sig ett önskvärt resultat. Beteendet hos ett neurala nätverk beror till 

stor del på vilka parametrar man väljer (input data, antal lager osv) och kan kräva en iterativ 

process av testning för att få fram. Det första som utvecklades var ett enkelt feedforward 

nätverk baserat på den modell som beskrivs i Buckland (2002). 

 

 

 En skärmdump från applikationen ”Minesweeper”, Buckland (2002). 
 

Bucklands version (se fig 9) utgör en lämplig grund att utgå från då agenternas uppgift är att 

hitta samt köra till utspridda minor på en spelplan. Agenterna belönas genom fitnesspoäng 

beroende på antalet träffade minor under en viss tid. På så sätt kommer dessa tränas så att 

vägen till närmaste mina blir så kort som möjlig. En annan fördelaktig aspekt från Bucklands 

applikation är den naturliga rörelsemekaniken varje agent styrs med. Styrningen fungerar likt 

en stridsvagn där varje förflyttelse sker i enhetens framåtriktning. Rotationen blir därför en 

avgörande faktor och denna bestäms av hur mycket kraft dom två hjulen ger på vardera sida. 

Denna data bestäms av nätverkets två outputneuroner (se fig 10). Även agentens hastighet 

bestäms av summan från de två outputneuronerna. Aktiveringsfunktionen som används är 

Sigmoid-funktionen (se kap 2.1.1) som returnerar ett värde mellan -1 och 1.  
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 ANN-arkitekturen för applikation Minesweeper, av feedforward typ. 
Inputen består av den närmsta minans position samt agentens framåtvektor. 

Outputneuronerna ger ett värde mellan 0-1 och bestämmer tillsammans rotationen. 
Nätverket har även ett gömt lager med 6 neuroner. 

4.2 Utveckling av experiementmiljö 

Detta delkapitel beskriver uppbyggandet av experiementmiljön där problemet skall lösas. För 

att undersöka och analysera tränade ANN har experiementmiljöer visat sig vara givande 

tillvägagångssätt (Thieme 2002). Den grafiska representation sker  i spelmotorn unity, som 

bidrar med ett enkelt sätt att bygga upp en fysisk miljö. Miljön kan ses som en inhängnad 

spelplan med en startposition samt ett slutmål för agenterna. Därefter kan ett antal hinder 

placeras ut på spelplanen med olika former och storlekar. För att köra en spelsession med 

hänsyn till problemet behövs det följande: En spelplan med hinder, en population 

agenter/individer, en startposition samt ett slutmål (se figur 11). Agenternas uppgift är att på 

kortast möjliga väg ta sig till slutmålet under en fast tid. När tiden är slut kommer individerna 

värderas efter hur bra dom löste uppgiften mha en genetisk algoritm. Krockar en agent med 

ett hinder ses det som ett misslyckande, agenten tas bort från spelloopen utvärderingen är 

redo att köras.   
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 Skärmdump från applikationen. Agentens uppgift är att ta sig från start 
(turkos fyrkant) till målet (gul fyrkant). Alla röda objekt representerar den 

uppsättning hinder spelplanenen består av. Den gröna cirkeln är våran agent som är 
utrustad med fem sensorer.  

 

Förutom Buckland (2002) har inspiration hämtas från Graham (Graham et al, 2003; Graham 

et al, 2005) vars arbete cirkulerar runt navigering utan representation, alltså utan en faktiskt 

sökrymd. Ideen är att låta agenterna känna av den fysiska miljön med hjälp av sensorer (se 

kap 3.1). Ett problem uppstår dock om avståndet till målet ska spela roll i fitnessfunktionen. 

Använder man fågelvägen mellan agenten och slutmålet ger detta ett inkorrekt resultat, då 

fågelvägen ej tar hänsyn till väggar/objekt (se fig 11). Det blir även problematiskt om 

fitnessvärdet skall värderas positivt, då en kortare väg ger ett mindre värde/distans. I en sådan 

uträkning måste man veta om spelplanens längsta möjliga distans till målet, vilket kan vara 

besvärligt att ta fram i dom aktuella miljöerna.  

För att lösa detta valdes det att skapa en sökrymd där en A* algoritm kan appliceras. Tanken 

var att räkna ut en korrekt distans mellan agenterna och mål när sessionen tid tar slut, 

alternativt om en krock uppstår. Att köra en A* uträkning för varje agent i en stor population 

visade sig vara väldigt påfrestande för programmet, vilket gav upphov till dödlägen under en 

längre tid. För att förhindra onödig overhead placerades ett antal vägpunkter ut i spelplanen 

(se figur 12), som vid applikationens start tilldelas en A*-väg till målet. 
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 Den vänstra skärmdumpen visar ett tillstånd innan körning. 11 
vägpunkter (rosa fyrkant) har lagts till efter planens utformnad. Höger skärmdump 

visar programmets tidiga skede. En sökrymd med noder och vägar från varje 
vägpunkt har skapats. 

När agenterna behöver få sin distans till mål uträknad kan dom enkelt hitta den närmaste 

vägpunken och hämta dess värde. Den främsta fördelen med denna metod är att en ärlig 

bedömning av agenternas avstånd till målet kan ges. En annan fördel är att man slipper onödig 

overhead under programmets skede, då endast en A*-uträkning behöver köras per vägpunkt, 

i början. Nackdelen med lösningen är att vägarna inte kommer vara exakta, då dom ej utgår 

från agentens position. Punkterna måste även placeras med försiktighet då agenterna letar 

efter närmaste vägpunkt via fågelvägen. Förutom att träna individer så kommer sökrymden 

vara nödvändig vid utvärdering och jämförelse med A* baserad vägplanering i arbetets senare 

skede.  

4.3 Utveckling av beteenden 

Nästa fas fokuserar på att utveckla beteendet hos en population, alltså förbättra individernas 

förmåga att lösa uppgiften. För att göra detta ansågs det lämpligt att utgå från problemet (se 

kap 3). Agenternas beteende skall utvecklas med hänsyn på tre punkter: 

 En agent skall undvika att krocka med hinder så bra som möjligt. 

 En agent skall färdas som ett mål på kortast möjliga väg. 

 En agent skall lösa båda ovanstående punkter samtidigt, alltså färdas mot ett mål och 

samtidigt undvika hinder i dess väg. 
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4.3.1 En passande arkitektur 

För att lösa dessa uppgifter var det viktigt att ha ett ANN med passande arkitektur som skapar 

bra förutsättningar för lösning av problemet. Det första som testades var ett enkelt ANN 

baserat på Bucklands (2002) (se kap 4.1) version där nätverkets enda input bestod av två 

värden, distans samt agentens vinkel till mål. Detta visade sig vara tillräckligt för agenter att 

lära sig färdas mot en fast position, men att undvika hinder var inte lika lätt. Dom agenter som 

lyckades ta sig förbi diverse hinder hade tur, då dom ej har information om hur omvärlden 

faktiskt ser ut. Alla individer blir tilldelade slumpmässiga vikter i början av en körning, vilket 

skapar ett slumpmässigt element hos agenternas beteende. Slumpmässiga beteenden är ett 

återkommande problem då en dålig agent kan ”råka” lösa uppgiften och på så sätt påverka 

genpolen negativt. För att ge dom neurala nätverk vetskap om omvärlden skapades fem extra 

inputneuroner (se fig 13), där varje neuron representerar längden hos en sensor (se fig 11). För 

att göra det ANN till ett nätverk av rekurrent typ, lades två extra inputneuroner till. Datan som 

matas in i dessa två neuroner är outputen från föregående uppdatering. På så sätt skapas en 

återkoppling från outputlagret till inputlagret. 
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 Den valda Arkitekturen är ett RNN (se kap 2.1.4). Dom fem första 
inputneuronerna beskriver sensorns längd till träffad yta. Därefter kommer 

inputneuronerna som ger information om agentens relation till målet, och slutligen 
dom återkopplande inputneuronerna. Varje koppling representerar en vikt, ett tal 

mellan 0 och 1.  

4.3.2 Utveckling med evolution  

En annan viktig del i utvecklingen är att bestämma hur mycket fitness varje individ skall 

tilldelas. Genom att poängsätta olika typer av beteenden är det möjligt att optimera en viss 

egenskap hos en population. I denna lösning har det valts att använda Roulettewheel-

selektion tillsammans med single-point överkorsning (se kap 2.2.2 & 2.2.3). Förutom dessa 

två metoder används en mutationsfunktion, där varje gen i varje genom har en 10 % chans att 

förändras.  
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Det första som prövades var att belöna agenter som lyckades undvika hinder på spelplanen. 

För att göra detta finns det två aproacher, antingen kan man ge minuspoäng vid kollision, eller 

hela tiden ge poäng tills en agent krockar. Det tidigare förslaget visade sig vara problematiskt 

då agenter inte värderas efter hur länge dom överlever. En agent som krockar direkt efter 

sessionens start får samma fitness som en krock vid sessionens slut. Att klassa fitness som ett 

negativt värde skapade dessutom oönskade buggar.  

Att ge fitness varje uppdatering visade sig vara det bästa alternativet, dock medförde detta ett 

oönskat resultat. Agenterna utvecklade ett beteende där dom endast roterade runt en fast 

position. Ett initiativ att utforska spelplanen var nödvändigt. Genom att endast ge fitness till 

de individer vars rotation inte bestiger en viss gräns, kunde detta initiativ skapas   (se figur 

14).  

 

 Varje agent blir tilldelad fitnesspoäng för varje uppdatering, sålänge 
kravet fylls. Absolutvärdet av varje agents totala rotation jämförs med ett 
toleransvärde. Detta är för att undvika ett beteende av konstant rotation. 

Denna metod visade sig vara framgångsrik då den inte bara lärde populationen att undvika 

hinder, utan dessutom skapade ett mer levande beteende där agenterna utforskade 

spelplanen.  

Hitills har det neurala nätverket inte tränat navigering mot det specifika målet. Nätverket 

processerar data som innehåller målets position, men denna egenskap värderas ej av den 

genetiska algoritmen. För lära agenter navigering mot mål kommer fitnesspoäng delas ut 

beroende på hur nära individen kom i förhållande till målet. Tanken är att använda 

vägpunkterna som beskrivs i kap 4.2 för att kunna göra en rättvis bedömning. När en session 

är slut kommer varje agents fitness multipliceras med ett värde mellan 0 – antalet vägpunkter. 

Varje vägpunkt är rangordnad efter hur nära målet denna befinner sig. T.ex. En agent som vid 

sessionens slut befinner sig närheten av den 3:e närmaste vägpunkten, där det totalt finns det 

12 punkter. Agenten har hitills samlar ihop 50 fitnesspoäng (se fig 14) och får därför en 

slutgiltig fitness på: 50 ∗ (12 − 3) = 50 ∗ 9 = 450. Att komma så nära målet som möjligt utgör 

själva huvuduppgiften och därav väger detta tyngst i fitnessutvärderingen. När en agent väl 

tar sig till mål belönas denna 5000 fitnesspoäng. Individer som tar sig till målet snabbare än 

andra blir tilldelad bonusfitness. På så sätt kommer populationen sträva efter att minska 

denna tid, som i sin tur leder till en kortare och mer optimerad väg. 
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4.4 Utvärdera resultaten 

För att se hur populationen utvecklats kommer medelvärdet för varje generations totala 

fitness sparas undan i en textfil. På så sätt kan man enkelt skapa grafer i exempelvis Excel där 

man lättare får en överblick över populationens utveckling. Fitnessgrafer (se fig 15) är en 

etablerad utvärderingsmetod och nyttjas bland annat av Massera, Tuci, Ferrauto och Nolfi 

(2010). Deras arbete gick ut på att träna en robot på att greppa sfäriska objekt, och med hjälp 

av fitnessgrafer kunde dom tydlig se dess förbättring över en viss tid.  

 

 Exempel på hur en fitnessgraf kan se ut.  

Utvärdering skall även kunna påvisa en jämförelse med A* och hur väl tränade agenter löser 

vägplaneringsproblemet. Detta kan också visas i grafer där man tydligt ser hur vägen blir 

kortare över en viss tid. På så sätt kan man även analysera hur bra agenter är på att 

generalisera lärda beteende i olika miljöer. Det är även möjligt att skapa skärmdumpar av 

spelplanen där man spårar en agents väg, för att sedan skapa jämförelser med A*-baserad väg. 
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5 Utvärdering 

Syftet med denna undersökning var att se hur väl ANN och genetiska algoritmer kan lösa 

vägplaneringsproblem. Detta kapitel innehåller en undersökning på den data som har samlats 

in under ett antal tester. Den framtagna datan kommer sedan analyseras och resultatet skall 

användas för att ta fram slutsatser med hänsyn på problemet och hypotesen. Utvärderingen 

kommer utgå från den metod som beskrevs i föregående kapitel (kap 4.4). 

 

5.1 Presentation av undersökning 

För att skapa ett bra underlag inför utvärderingen var det nödvändigt att samla in en större 

mängd data. Genom att skapa ett flertal experimentmiljöer och därefter utföra längre 

körningar kunde detta åstadkommas. Inför undersökningen skapades 8 experimentmiljöer, 

där varje miljö varierar i utformning och komplexitet. Varje miljö har utvecklats efter det 

genomförande som beskrevs i kap 4.2, utveckling av experimentmiljö. Detta delkapitel 

kommer presentera varje miljö samt resultaten som togs fram. Varje experiment utfördes 

under fyra körningar med en population på 100 individer och pågick i 40 generationer. Vi 

kommer börja undersöka enklare miljöer, för att sedan öka svårighetsgraden succesivt. 

5.1.1 Enkel Miljö 

Första testet gjordes i en så enkel miljö som möjligt (se fig 16). Banan består i princip endast 

av start och mål förutom inhägnade kollisioner. Förutom detta är ett antal vägpunkter (se kap 

4.2) utplacerade för att förbättra populationens fitnessuträkning. I denna miljö kördes två 

olika typer av körningar 

 

 En enkel experiementmiljö. Agenterna börjar från turkosa kvadraten 
och ska ta sig till den gula. 
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 Grafen visar den kortaste vägen för ANN samt A*. X-ledet 
representerar antalet generationer över tid och y-ledet antalet besökta noder. 

Väggrafen (se fig 17) visar det bästa resultat som togs fram under dom fyra körningar som 

utfördes. Grafen visar en jämförelse med mellan ANN och två A*-algoritmer, där den ena kan 

gå diagonalt (8 vägar) och den andra endast lod- samt vågrätt. Vi kan tydligt se hur det neurala 

nätverket får ett lite bättre resultat än 4-vägs algoritmen, men har en lång bit från diagonal 

A*.  
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5.1.2 Medelsvår miljö 

Nästa miljöer utvecklades i syfte att testa det neurala nätverkets förmåga att ta sig igenom mer 

komplexa miljöer. Figuren nedan visar två banor med samma utformnad, men där den ena 

(A-C) är lite svårare samt har en längre väg.  

 

 Två miljöer av samma karaktär där svårighetsgraden skiljer sig åt. 

 

 Fitnessgraf över dom båda experiementen. Varje generations fitness är 
ett medelvärde från dom fyra sessioner som kördes i vardera miljö. 
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Fitnessgrafen ovan (figur 19)  representerar det genomsnittligt fitnessvärde som samlades in 

under sessionerna skede. Genom att titta på mängden fitnesspoäng en population fick är det 

möjligt att få en snabb överblick över hur väl denne löste vägplaneringspoblemet (se kap 4.3.2 

om fitness belöning). Dock är det ej möjligt att dra slutsaten om en väg togs fram eller inte. 

Detta beror på att ett av fitnessfunktionens syften är att belöna individer som tar sig så nära 

målet som möjligt. Men eftersom vägen A – B fick betydligt mer fitness kan vi konstatera att 

den genomsnittliga individen lyckades bättre än individer i vägen A –C. 

 

 Grafen visar den kortaste vägen för ANN samt A* under alla fyra 
körningar 
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Figur 20 visar hur bra det gick för dom olika populationerna att hitta en så kort väg som 

möjligt. Vi kan se att det fattas data från körning 2 och 4 från A – C samt körning 4 från   A –

B. Dessa populationer lyckades in hitta en väg under dessa 40 generationer. Vi kan även 

konstatera att individerna från A – B hittade en kortare väg i förhållande till sin motsvarande 

A*.  

 

5.1.3 Svår miljö 

För att kunna göra en så ärlig bedömning av det neurala nätverkets förmåga att lösa allt 

svårare problem krävs det flera svårighetsgrader. Tanken är att undersöka om det finns 

miljötyper där lösningar ej kan hittas, alternativt tar längre tid att få fram. Figur 21 visar tre 

olika vägar, A – B, A – C och A – D, där varje väg har flera olika lösningar. 

 

 En skärmdump på en svårare experiementmiljö. Tre vägar skall hittas. 
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 Graferna visar den kortaste vägen för ANN samt A* under alla fyra 
körningar, för dom tre vägar som visas i figur 21. 
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 Fitnessgraf över dom tre vägarna. Varje generations fitness är ett 
medelvärde från dom fyra sessioner som kördes i vardera miljö. 

Som figur 23 visar kan vi se en betydligt högre fitnessutveckling för A-B än dom andra vägarna. 

Denna utveckling går även att spåra inom väggrafen (se figur 22) där körningarna hos  A–B 

finner en väg betydligt snabbare än väg A-C och A-D. Detta leder i sin tur till en kraftig 

utveckling i fitnessgrafen. En annan intressant observation är körning 2 i väggrafen A-D. Vid 

generation 27 kan vi se en hastig minskning i antalet noder vägen består av, en minskning på 

cirka 80 noder. Vägen A-D (se figur 21) har främst två vägar, och vi anta att den kortare av 

dem två hittades vid detta tillfälle.  
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5.1.4 Mycket svår miljö 

För att fortsätta på kapitel 5.1.3 så utvecklades en sista experimentmiljö för att utmana det 

neurala nätverket. Experiementet valdes att utföras vid två olika tillfällen, där skillnaden var 

antalet vägpunkter utplacerade på banan (se kap 4.2 om vägpunkter). Antalet vägpunkter är 

27 respektive 14 då varannan är borttagen i väg A-C vilket kommer påverka populationens 

inlärningsförmåga. Miljöns utformning visas i figur 24 som följs av grafer som representerar 

den insamlade datan under körningarna.  

 

 Den svåraste miljön körs vid två olika tillstånd, där skillnaden är ett 
vägpunkter utplacerade på banan. 

 

 Fitnessgraf över dom båda experiementen. Varje generations fitness är 
ett medelvärde från dom fyra sessioner som kördes i vardera miljö. 
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 Graferna visar den kortaste vägen för ANN samt A* under alla fyra 
körningar i vägen A-B. Vi kan se att tre vägar hittades under dom fyra körningar som 

utfördes. 

 

 visar den kortaste vägen för ANN samt A* under alla fyra körningar i 
vägen A-C. Endast en väg hittades under dom fyra körningar som utfördes. 
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5.1.5 Att mäta realism 

Den sista datan som samlades in inför analysen behandlar hur realistiskt beteende agenterna 

får. I metodbeskrivningen (se kap 3.1) beskrivs ett sätt att mäta realism genom att titta på 

antalet tidigare besökta platser/noder. Därför samlades data in från en körning i varje miljö, 

som sedan kunde sättas upp i en graf (se figur 28). Ett annat sätt är att mäta realism är att helt 

enkelt titta på den väg som togs av populationen jämfört med A*, för att sedan göra en 

subjektiv bedömning. Till sist samlades även data in om antalet skedda kollisioner från varje 

generation. Även denna data är insamlad från en körning i varje miljö. 

 

 En genomsnittligt värde för hur många gånger en agent besöker samma 
nod/plats. Datan är hämtad från en körning i varje miljö. 
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 En skärmdump från en medelsvår miljö. Dom gula noderna visar en 
väg framtagen av en A* algoritm med egenskapen att gå diagonalt. Dom gråa 

noderna representerar den väg framtagen av populationen. 

 

 Ett genomsnittligt värde för hur många gånger en agent kolliderar med 
ett hinder. Datan är hämtad från en körning i varje miljö. 
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5.2 Analys av testresultat 

Det som låg i fokus var det neurala nätverkets förmåga att navigera sig mot målet samt 

undvika hinder dess väg (se kap 3), kortfattat agenternas egenskap att lösa 

vägplaneringsproblem. Genom att betrakta graferna från föregående kapitel ”ANN vs A*” (kap 

5.1), som visar den kortaste framtagna vägen, kan vi se en framtagen väg i varje 

experiementmiljö. Vi kan även se hur majoriteten av alla körningar i respektive miljö hittade 

en väg från start till mål. Dessa sjunkande väggrafer samt fitnessgrafer visar på en fungerande 

inlärningsförmåga hos agenterna. Fitnesspoäng delas främst ut till dom individer som ta sig 

så nära målet som möjligt, och på så sätt kan man få en överblick över populationens 

progression till mål. Ett problem med fitnessgrafer är att man inte kan avgöra om 

populationen hittade en väg, eller hur kort vägen var som hittades. En population kan 

producera relativt hög fitness utan att någonsin nå målet. Det hade även underlättad vid 

utvärdering om olika miljöer hade utgått från samma fitnessskala. I detta fall kan enkla miljöer 

som beskrivs i 5.1.1 uppnå högre fitnessvärden då kortare funna vägar belönar mer fitness, 

vilket gör det problematiskt att jämföra olika miljöers fitnessgrafer.  

I alla väggrafer från utvärderingen kan vi se framtagna vägar, samt att dessa vägar progressivt 

blir kortare. Vägarna framtagna av 4-vägs A* visade sig vara relativt nära ANN och exempel 

på detta är graferna 5.1.2 A –B, 5.1.1 samt 5.1.3 A-B & A-D. När det kom till 8-vägs A* 

(diagonal) var det ingen session som kom i närheten. Detta kan dock ses som en problematisk 

jämförelse då agenternas rörelsemekanik ej tillåter exakt diagonal förflyttelse, eftersom en 

agent alltid kommer kollidera med en extra nod (se figur 29). En annan frågeställning från 

problemet behandlar ämnet realism i dom båda teknikerna. Genom att studera grafen från 

5.1.5, figur 28, kan vi se en snabbt sjunkade utveckling. Detta kan förklaras genom att studera 

dom första generationernas beteende. Innan individer har lärt sig navigera sig mha sensorer 

snurrar dem runt i en fast position, vilket  leder till ett högt antal av tidigare besökta noder. 

Populationen lär sig snabbt att eliminiera detta cirkelbeteende. En annan del som tål att 

diskuteras är om den kortaste vägen nödvändigtvis är den mest realistiska. Genom att studera 

figur 29 från föregående kaptiel kan vi se en skarp väg framtagen från A* samt en längre och 

mjukare väg från det neruala nätverket. I mitt tycke är den senare vägen en bättre representant 

för ett mer mänskligt beteende.   

En viktig del inom utvärderingen var att testa det neruala nätverket att lösa problem med olika 

svårighetsgrader. En ökad svårighetsgrad i detta fall innebär längre vägar, fler hinder och en 

mer labyrintaktig utforming av miljöerna. Studerar man endast graferna är det svårt att hitta 

ett samband mellan komplexa miljöer och det neruala nätverkets förmåga att lösa uppgiften. 

Exempel på detta är vägen A-B från figur 26 (mycket svår) samt resultaten från figur 22 (svår). 

Ett samband är att svårare miljöer tar längre tid för populationen att lära sig, men detta är inte 

jättetydligt genom att endast titta på resultaten. Ett undantag för detta är jämförelsen i kap 

5.1.2, där svårighetsgraden för väg A-C underskattades något. Ett intressant resultat kan vi 

hitta genom att studera kap 5.1.4, mycket svår miljö. Experiementet gick ut på att köra samma 

miljö med ett ojämnt antal vägpunkter och resultatet visade en tydligt skillnad. Skillnaden i 

fitnessutveckling samt dom framtagna vägarna visade på att fler vägpunkter skapar bättre 

förutsättningar för populationen.  
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Anledningen till detta resultat hittar vi genom att studera vägpunkternas roll i individernas 

träning (se kap 4.2 om vägpunkter). Vägpunkternas uppgift är att belöna de agenter som tar 

sig så nära målet och ju fler vägpunkter desto större precision kan agenter belönas med. 

Exempelvis, om en agent tar sig förbi en svår kurva skall denna belönas med högre fitness än 

resterande agenter, detta kan uppnås med en vägpunkt som gör skillnad på dessa olika fall. 

Att mäta genom olika svårighetsgrader blir genom denna aspekt ett försvagat sätt att mäta det 

neurala nätverkets förmågor. Frågan är om det finns miljöer som ANN inte kan lära sig, eller 

om detta alltid kan lösas genom fler vägpunkter som hela tiden vägleder populationen.  

5.3 Slutsatser 

För att komma fram till vettiga slutsatser om genomförandes samt resultaten kan det vara 

nödvändigt att titta tillbaka på problemet. I problemet beskrivs tre huvudpunkter där den 

första behandlar hur funktionsdugligt det neurala nätverket var på att utföra vägplanering. Vi 

kan konstatera att problemet att hitta en väg från en position till en annan löstes med hänsyn 

till resultaten, där majoriteten av alla experiement klarade av detta. Jag skulle därför säga  att 

individernas navigering vart lyckad ur denna aspekt. Ett annat beteende som strävades efter 

var agenternas duglighet att undvika hinder. Grafen i figur 30 visar det genomsnittliga värde 

för hur många gånger en agent kolliderar med ett hinder, och vi kan se en relativt skakig 

utveckling över generationerna. För att bilda en uppfattning om denna data är det kanske mer 

fördelaktigt att visa data för varje miljö separat och över fler generationer än 40. Vi kan dra 

slutsatsen att metoden lyckades lösa vägplaneringsproblemet genom framtagna vägar. Men 

antalet krockar som uppstod skapar frågor om agenternas medvetande och dess förmåga att 

skilja på dessa två uppgifter. Detta är även ett problem som bekräftas av Graham (Graham et 

al, 2005) som inte lyckades träna ett feedforward-nätverk till att undvika hinder och samtidigt 

röra sig mot en specifik position. Han kom fram till slutsatsen att en ANN med endast ett gömt 

lager inte kan lära sig dessa två uppgifter samtidigt.  

En annan huvudpunkt som togs upp var hur det neurala nätverket jämför sig mot den 

traditionellt använda algoritmen A*. Min hypotes var att ANN kan uppnå minnst lika bra 

resultat som A*, och att detta beror på komplexiteten i miljön. På dessa punkter bevisades 

hypotesen delvis att vara rätt. ANN lyckades hitta vägar i närheten av 4-vägs A*, men endast 

när miljöerna hade väldigt låg komplexitet (se tex. kap 5.1.1). En annan jämförelse behandlar 

realismen i dom båda teknikerna. Detta är en svår jämförelse men på grund av agenternas 

mjuka rörelsemönster och oförutsägbarhet ger jag den ett övertag till ANN.  

Dom ANN styrda agenterna är långt ifrån perfekta. Tittar vi på resultaten i utvärderingen kan 

vi enkelt skaffa oss en uppfattningen om dom tränade nätverkens kapacitet. Den metod som 

användes är förmodligen inte tillräcklig för att skapa tillräckligt bra AI för dagens spel. 

Däremot tror jag att lösningen har potential. Jag tror att mer fokus borde läggas på agenternas 

förmåga att undvika hinder och en lång träning i en specifik miljö. Det främsta kravet på en 

bra AI i detta sammahang är undvikande av väggar/hinder, och uppnås detta har vi bra 

rörelsemekanik och vägföljning. En fördel med denna typ av metod är att agenterna behöver 

bara tränas i en miljö i taget, och när agenterna väl är tränade behövs ingen dyr 

vägplaneringsalgoritm. Agenterna är även portabla till alla spelmotorer och 

programmeringsspråk, då det enda kravet är en raycastfunktion.  
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6 Avslutande diskussion 

Sista kapitlets innehåller först en sammanfattning av projektet som helhet, följt av en 

diskussion som främst behandlar resultatens trovärdighet. Sist tar vi upp hur framtiden ser ut 

för detta projekt. 

6.1 Sammanfattning 

Arbetet gick ut på att undersöka hur väl genetiskt tränade agenter, styrda av artificiella neurala 

nätverk (ANN) klarar av att lösa vägplaneringsproblem. För att bedöma resultatet skapades 

en frågeställning som kortfattat gick ut på undersöka agenternas funktionalitet och realism. 

Under funktionalitet tittade vi på hur bra en agent är på att navigera sig mot målet och undvika 

hinder i dess väg. Med realism menas helt enkelt hur estetisk tilltalande vägarna är som tas 

fram, skulle man kunna jämföra med mänligt beteende. För att göra en värdig utvärdering av 

resultatet låg även fokus på att göra en jämförelse med en A* algoritm. 

Genomförandet delades upp i tre olika delar. Den första var att utveckla ett enkelt ANN samt 

ett byggande av experiementmiljöer som gav upphov till datainsamling. Det första ANNet  var 

baserat på den modell som beskrivs i Buckland (2002). Experiementmiljöerna utvecklades in 

spelmotorn Unity3d och bestod av en inhägnad spelplan med enkla kollisionsobjekt för att 

representera hinder, samt en nod representation där A* kan köras. Den andra delen gick ut på 

att utveckla beteendet hos agenterna och här skapades det rekurrenta neurala nätverket som 

styr varje agent. En genetisk algoritm utvecklades vars uppgift gick ut på att träna 

agenterna/populationen att lösa problemet. Grundstenen i den genetiska algoritmen utgörs 

av fitnessfunktionen vars främsta uppgift är var att belöna agenter beroende på hur nära den 

tog sig till mål. Den sista delen gick ut på att samla data i olika former för att sedan utvärdera 

denna. 

 Sista delen bestod av en utvärdering av resultaten och vilka slutstatser som kunde dras från 

dem. Det neurala nätverket visade sig genom en lång träningsprocess att lösa det givna 

vägplaneringsproblemet, genom att hitta en väg från start till mål. Dom framtagna vägarna 

kunde dock inte mäta sig mot A* i vägarnas korta längd. Agenterna visade sig även ha stora 

problem med att lära sig undvika hinder och samtidigt röra sig mot en specifik position. Detta 

är även ett problem som bekräftas av Graham (Graham et al, 2005), som drog slutsatsen att 

ett ANN med endast ett gömt lager ej kan lära sig dessa två uppgifter. Dom tränade nätverket 

fick däremot pluspoäng i och med det realistiska beteende som bildades. Resultatet visade sig 

vara mjuka rörelsemönster samt kurvade vägar vilket ej är möjligt med endast A* 

implementation. 
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6.2 Diskussion 

Det slutgiltiga resultat som fåtts är som tidigare nämnt ett lyckat resultat från ett rent 

vägplaneringsproblems-perspektiv. Agenterna lyckades i samtliga miljöer påvisa att detta är 

ett problem som kan lösas med neurala nätverk. Analys (se kap 5.2) och följande slutsatser 

skapar dock en intressant frågeställning som är värt att diskuteras: Är det neurala nätverket 

medveten om uppgiften att ta sig till en specifik plats, samtidigt som att undvika hinder? Ur 

ett tekniskts perspektiv kan man fråga sig om ANNet tillåts processera inputdatan tillräcklig 

mycket för att skapa output som tar hänsyn till både navigering mot mål samt främjar det 

hinderundvikande beteende (se kap 2.1 om ANN).  

Genom att studera genomförande och den valda arkitekturen (se kap 4.3.1) är varje agent 

utrustad med ett neuralt nätverk av rekurrent typ. Detta RNN är i sin tur rustad med nio 

inputneuroner, där två stycken motsvarar inputdata från agentens relation till målet. Rent 

teoretiskt sätt kan dessa två neuroner och dess kopplingar i nätverket få en stor påverkan på 

outputdatan om den genetiska algoritmen slipar nätverkets vikter åt rätt håll. Utvärderingen 

innehåller ej någon data som pekar på att detta sker men personligen tror jag det är högst 

osannolikt med den nuvarande implementationen. Som tidigare nämnt är det samma slutsats 

framtagen av Graham (Graham et al, 2005) att ett ANN med endast ett gömt lager ej kan lära 

sig navigering mot mål samt ett hinderundvikande beteende. Skillnaden mellan våra resultat 

är dock att min arkitektur lyckades hitta hela vägar efter en viss mängd träning. Anledningen 

till detta kan mycket väl vara det som beskrivs i analysens sista stycke om vägpunkter (se kap 

5.2). Vi kom fram till att fitnessfunktionen med vägpunkter har en stor betydelse för 

väghittandet. En tanke här är att det inte krävs mer än ett enkelt utforskningsbeteende för 

agenterna att hitta rätt, då slumpmässigt valda vägar kan belöna sig. Ur detta perspektiv är ett 

högre medvetande hos individerna högst osannolikt, och man kan även undra om det inte är 

den genetiska algoritmen som löser majoriteten av vägplaneringen.  

En annan approach som skulle kunna vara givande är att fokusera mer på det neurala 

nätverkets förmåga att generalisera situationer. Graham (Graham et al, 2005) beskrev i sitt 

tillvägagångsätt att först lära agenterna ett hinderundvikande och sedan ett väghittande 

beteende. Jag tror detta hade varit fördelaktigt då man hade lättare kunnat studera dom olika 

beteende för att sedan skapa en uppfattning om hur dessa kan intergreras med varandra.  

När det kommer till vilken samhälleligt nytta mitt arbete kan bidra med tänker jag på 

navigeringsystem i verkligheten. Förutom att skapa trovärdig rörelsemekanik för AI i spel kan 

min undersökning användas som ett tillvägagångsätt inom styrsystem för exempelvis bilar. 

Liknande forskning utfördes av Pomerleau (1989) som utvecklade ALVINN-nätverket  (se kap 

2.1.5) där syftet var att lära bilar självstyre, genom att titta på hur en människa kör. Genom att 

träna bilar sjävlstyre med den valda metoden skulle det vara möjligt att uppnå en ny 

generation av bilar. Denna typ av bil behöver ej någon förare och skulle därav vara ett betydligt 

säkrare alternativ  än förardrivna bilar, då en stor majoritet av dagens bilolyckor är ett resultat 

av den mänskliga faktorn. Förutom att utveckla andra självstyrande fordon som exempelvis 

båtar och flygplan, tror jag arbetet kan användas som ett alternativ till automatiseringar av 

andra samhällsuppgifter, Tex inom robotik området.  

 

 



 
39 

Nackdelen med tekniken och något som resultaten från mitt arbete visar är risken att blint lita 

på dom ANN-styrda agenterna. Även om agenterna skulle visa på ett korrekt beteende under 

en lång tid måste man komma ihåg att agenterna styrs av ett eget sinne, och risken för 

oförutsägbara beteenden inte går att bortse från. Detta är även något som måste tas i hänsyn 

om metoden skulle användas för att skapa hög-intelligent AI i form av robotar. Risken är att 

agenterna blir för smarta och bli ett potentiellt hot för mänskligheten. En annan risk är om 

metoden skulle användas inom krigsföring och hamna i fel händer.  

När det kommer till forskningsetik så är arbetet väl upprepbart. Metoderna som används, 

ANN och GA är båda implementerade på ett enkelt vis och även rörelsemekaniken är ganska 

okomplicerad då den endast behöver två flyttal för att köras. Någon med en tillräckligt hög 

grad kunnighet inom programmering skulle enkelt kunna återupprepa arbetet och bygga sina 

egna experimentmiljöer, genom att följa genomförandet. En annan fördel med arbetet ur ett 

forskningsetiskt perspektiv är dess portabilitet. Koden är inte beroende på någon extern 

programvara eller ett API, utan kan i princip exekveras i vilken kompilator som helst. Det 

skulle även vara möjligt att översätta den nuvarande koden skriven i C#, till andra 

programmeringsspråk utan något större besvär. Det enda kravet som ställs är att agenterna 

måste få tag i information dess omgivning. I detta experiment används sensordata men vissa 

utvecklingsmiljöer/plattformar kanske saknar stöd för just sensorer eller raycastfunktioner. 

 

6.3 Framtida arbete 

Skulle jag fortsätta arbeta under en längre framtid, tex 6 månader framöver skulle jag nog göra 

stora förändringar inom implementationen. Jag skulle utveckla det neurala nätverket och dess 

träning mot att skapa ett större medevetande hos agenterna. Utforska olika typer av 

arkitekturer för ANN hade också legat på dagordningen som tex Feedforward-network med 

olika antal gömda lager samt neuroner. 

Under en kortare tidsperiod skulle jag vilja pröva hur intergrerbart nuvarande systemet är 

med andra tekniker. Ett teknik skulle kunna vara att implementera minne hos agenterna, 

exempelvis att varje agent sparar undan information om vilka platser/noder den befunnit sig 

på tidigare. En annan är att mixa ANN och traditionella vägplaneringsalgoritmer såsom A*. 

Eftersom styrsystem mha ANN bidrar med ett stabilt system för korta vägsträckor men har 

problem att hitta långa, effektiva vägar. I min lösning skulle man tex kunna köra en 

övergripande A* algoritm till en början, för att sedan använda närmaste vägpunkt som input 

till nätverket. På så sätt får man tillgång till korrekta snabba vägar från A* och realistisk 

rörelsemekanik från neurala nätverk. 

En annan förbättring som skulle kunna genomföras inom en kortare tidsperiod är att köra 

flera tester med nya experimentmiljöer och hämta data från fler iterationer. För att kunna 

skapa en säkrare analys och slutsats av testresultat är det bra att hämta data från en större 

mängd körningar, istället för endast fyra som kördes i den nuvarande undersökningen. Jag 

skulle säga att 20-30 körningar per testmiljön skulle vara tillräckligt för att säkerställa 

resultaten. En annan förbättring inför framtiden skulle vara att testa artefakten mot 

människor där syftet är att undersöka hur realistiskt och verklighetstroget beteendet är. För 

tillfället försöker vi mäta detta genom framtagen data men området lämpar sig nog bäst mot 

en subjektiv undersökning där personer får tycka till. Exempelvis skulle man kunna fråga om 

vägarna framtagna av en population agenter eller A* är mer eller mindre verklighetstroget. 
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Ett framtidsprojekt för ANN i spel är att låta individerna träna sitt beteende under spelets 

gång. Hitills finns det ingen nämnvärt spel/företag som prövad detta då det är väldigt svårt 

att veta exakt hur en agent kommer att utvecklas. Skulle en agent utvecklas mot ett dåligt 

beteende kan det leda till katastrof men om detta aldrig sker kan positiva resultat uppnås. 

Agenter skulle få förutsättningarna att lära sig användarens spelstil och forma sitt beteende 

efter det. På så sätt skulle en helt ny nivå av AI i spel uppnås.  

Ett annat framtidsprojekt skulle vara att utveckla en mjukvara till bilar med dom valda 

teknikerna, där syftet är att lära bilar självstyre. För att åstadkomma detta behövs det 

garanterad en mer sofistikerad metod med en större och mer avancerad arkitektur hos det 

neurala nätverket, samt en bättre genetisk algoritm som tar hänsyn till varje liten detalj hos 

agenternas beteende. När en tillräckligt bra implementation har tagits fram skulle det vara 

intressant att träna en population i en digital miljö, för att sedan låta agenterna styra riktiga 

bilar/fordon. Genom att skapa en digital version av en riktig miljö, där en population sedan 

kan tränas sparar manmycket tid och pengar. En svårighet som följer med är att skapa samma 

förutsättningar att läsa av miljön dom digitala agenterna och dom ANN-styrda bilarna. 

Avläsningen av miljön blir i sin tur input till nätverket och det är därför viktigt att samma 

input skapas vid samma situation. Att pröva nätverkets förmåga att styra verkliga fordon är 

vid dagsläget en möjlighet då man endast behöver en liten enhet med två hjul och några 

sensorer att läsa av miljön 
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