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Sammanfattning 
 

Detta arbete utvärderar ANN-arkitekturerna feedforward, Elman och ESCN då de 

används för att styra en bil i en enkel 2D-simulering. Nätverken tränas av en evolutionär 

algoritm som använder nätverkens vikter som genom för dess individer. Syftet med 

arbetet är att se om arkitekturerna presterar olika bra. Simuleringens komplexitet, i 

form av halka och sladd, samt banans svårighetsgrad varieras för att se vilka arkitekturer 

som klarar vilka komplexa problem bäst och var de eventuellt brister. Ett program 

utvecklades som testade de olika fallen och resultatet visade att Elman presterade sämst, 

speciellt då komplexiteten ökade, och ESCN presterade lite bättre än feedforward. 

Varför Elman presterade sämre fick inget svar i detta arbete, och ESCN använde sitt 

minne på ett sätt som skulle kunna vara värt att titta vidare på. Framtida arbete skulle 

kunna vara att ta reda på orsakerna till de ovanliga beteendena som uppstod samt att 

genomföra mer utförliga tester. 

Nyckelord: ANN, feedforward, Elman, ESCN & evolutionär algoritm. 
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1 Introduktion 

Ett stort område inom utvecklingen av datorspel är att skapa en artificiell intelligens som beter 

sig verkligt och som skapar en så pass stor utmaning att spelaren ska kunna förlora mot sin 

motståndare, åtminstone i tävlingsinriktade spel. När artificiell intelligens utvecklas för 

bilspel handlar det om att skapa en förare som ska erbjuda en utmaning för spelaren och som 

gärna ska agera trovärdigt för att ge en så bra inlevelse som möjligt. Att implementera en 

artificiell intelligens med på förhand bestämt beteende i olika situationer, som även ska köra 

naturligt, kan vara en svår uppgift. En teknik som kan användas är självinlärning av de 

artificiella förarna med hjälp av artificiella neurala nätverk. På detta sätt kan det komplexa 

beteendet (som till exempel en perfekt kurvtagning) läras in av den artificiella intelligensen 

utan att specificeras direkt av programmeraren. 

Det finns olika arkitekturer att använda för att bygga upp ett artificiellt neuralt nätverk, och 

syftet med detta arbete är att utvärdera tre olika arkitekturer mot varandra. Arkitekturerna 

testas i tre olika versioner av bilsimuleringen som erbjuder olika hög komplexitet i form av 

halka och sladd, för att se om detta kan påverka när en viss arkitektur får svårare att lösa 

problemet. Arkitekturerna som jämförs är ett feedforward-nätverk, ett Elman-nätverk och ett 

ESCN (extended sequential cascaded network). För mer information om artificiella neurala 

nätverk än vad som beskrivs här, se till exempel: (Buckland, 2002; Yao, 1999; Ziemke, 1998). 

En experimentmiljö utvecklades där bilar kör i banor som representeras av bilder. Nio olika 

scenarion, som representerar de tre olika nätverksarkitekturerna under tre olika 

vägförhållanden, kördes flera gånger på två olika banor, och därefter kunde resultatet från 

dessa körningar analyseras. De olika nätverken jämfördes mot varandra genom att jämföra 

hur långt de lyckas ta sig igenom banan (vilket har högsta prioritet) och vilken tid det lyckas 

göra detta på (vilket har lägre prioritet). 

Nätverken tränas upp av en evolutionär algoritm som använder nätverkens vikter som genom 

och kommer att ta fram nya generationer kontinuerligt som förhoppningsvis hela tiden ökar 

populationens sammanlagda fitness-värde och på så sätt finner bättre och bättre lösningar. 

För information om hur en evolutionär algoritm kan användas för att träna ett artificiellt 

neuralt nätverk se till exempel: (Buckland, 2002; Mitchell, 1996; Yao, 1999; Ziemke, 1998). 
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2 Bakgrund 

Då en artificiell intelligens utvecklas för ett bilspel kan det vara svårt att definiera ett optimalt 

beteende vid körning. Många problem är svåra att definiera och därmed att implementera, 

som till exempel att ta en kurva med perfekt vinkel och hastighet och samtidigt undvika att få 

sladd. Banor och kurvor kan se väldigt olika ut och en bil kan även komma med väldigt olika 

hastighet och vinkel in till en kurva beroende på vad som skett en stund tidigare. Det kan även 

finnas andra bilar att ta hänsyn till som kan befinna sig på helt olika ställen och som förändrar 

omständigheterna och därmed det optimala beteendet.  

Fördelen med att använda ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) är att lösningen på problemet 

inte behöver definieras av programmeraren utan nätverket lär sig ett beteende som fungerar 

genom inlärning, där programmeraren istället skiljer bra beteende från dåligt beteende genom 

träningsexempel eller någon evaluering som bedömer prestationen. (Se avsnitt 2.1 för en 

beskrivning av ANN). ANN används för AI i ett antal bilspel, ett exempel är Collin McRae Rally 

2 (Codemasters, 2001) och ett modernare exempel är Forza Horizon 2 (Turn 10 Studios, 2014) 

där versionen som släpptes till Xbox One (som är en videospelskonsol utvecklad av Microsoft) 

använde sig av ANN som lärde sig att köra som en specifik mänsklig spelare som de valt att 

kalla ”Drivatar”, vilket bland annat används för det ska vara möjligt att möta en kopia av sina 

bekanta utan att de behöver spela spelet samtidigt. 

Artificiella neurala nätverk kan tränas på olika sätt. Ett av dessa är att använda sig utav en 

evolutionär algoritm (se avsnitt 2.2 för en beskrivning av evolutionära algoritmer och avsnitt 

2.3 för en beskrivning av hur ANN kan tränas med hjälp av en sådan algoritm). 

2.1 Artificiella neurala nätverk (ANN) 

Artificiella neurala nätverk är en teknik inom artificiell intelligens som är inspirerad av hur en 

hjärna fungerar (Buckland, 2002; Haykin, 1999). Likt en hjärna är ANN är uppbyggt av ett 

antal neuroner där varje neuron kan vara kopplad till andra neuroner i nätverket. Varje 

neuron tar emot input som används för att generera output med hjälp av någon enkel funktion 

(vad detta är för funktion varierar mellan olika typer av neuroner). De relevanta funktionerna 

är identitetsfunktionen (outputen är densamma som inputen), biasfunktionen (outputen är 

ett konstant värde oberoende av input, i detta arbete är värdet -1), samt sigmoidfunktionen 

(vilken kan ses som en variant på en stegfunktion, vilket innebär att neuronen kan vara aktiv 

eller inaktiv beroende på om ett visst gränsvärde har passerats, med skillnaden är att 

sigmoidfunktionen är deriverbar i och med att den har en mjuk övergång mellan 0 och 1). 

Sigmoidfunktionens förmåga att aktivera eller inaktivera en neuron (likt biologiska neuroner) 

gör att denna kallas för en aktiveringsfunktion, sigmoidfunktionen är den vanligaste 

aktiveringsfunktionen (Haykin, 1999). För mer information om ANN än vad som beskrivs här, 

se till exempel: (Buckland, 2002; Yao, 1999; Ziemke, 1998). 

Input skickas till ett antal neuroner i nätverket, resterande neuroner får sin input från andra 

neuroners output via kopplingarna mellan neuroner i nätverket. Figur 1 nedan visar ett 

exempel på ett ANN där input till nätverket skickas till en neuron som sedan genererar output 

som används som input av andra neuroner osv. Ur den sista neuronen fås nätverkets output. 

Trots att nätverket i Figur 1 endast har en neuron som tar emot input utifrån nätverket och en 

neuron som genererar nätverkets output så innebär inte detta att så måste vara fallet. Nätverk 

kan ta emot flera olika inputvärden och generera flera outputvärden. 
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Input

Output

 

Figur 1 Exempel på ett ANN 

Alla kopplingar mellan neuroner i nätverket har en viss vikt. Denna vikt är en faktor som 

multipliceras med värdet som fås av den tidigare neuronen innan det ges till nästa neuron. 

Inputen till en neuron är summan av alla de tal som fås via kopplingar till tidigare neuroner i 

nätverket, där en kopplings värde är lika med den tidigare neuronens output multiplicerat 

med kopplingens vikt. 

Genom att modifiera vikterna i ett ANN kan en viss input ge helt olika output. Att skapa ett 

ANN som ska kunna lösa en viss uppgift går alltså till stor del ut på att modifiera vikterna så 

att rätt output fås för all möjlig input, eller åtminstone att approximera detta till så stor del 

som möjligt. Nätverkets arkitektur påverkar även resultatet till stor del då olika arkitekturer 

kan hantera olika komplexa beteenden. Då arkitekturen innehåller för många neuroner och 

kopplingar kan nätverket bli för bra på att utföra en uppgift så att det lär sig uppgiften utantill 

istället för att lära sig det generella beteendet, för att sedan kunna anpassa sig till andra 

liknande situationer. När ett nätverk har mer avancerad struktur än nödvändigt och därmed 

lär sig att lösa problemet utantill så kallas detta för overfitting. 

Styrkor hos ett ANN är dess förmåga för flexibilitet och att kunna generalisera (Floreano & 

Mattiussi, 2008). Tom beskriver följande fördelar hos ANN: ”… in the simplest case, [using 

ANN] reduces the system designer’s task to the choice of an appropriate architecture. 

Furthermore the integration of multiple behaviours in a single ANN often leads to smoother 

behaviour than fixed arbitration schemes” (Ziemke, 1996, s. 90). 
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2.1.1 Feedforward 

Inputlager Gömt lager Outputlager

 

Figur 2 Exempel på ett ANN med feedforward-arkitektur 

Arkitekturen feedforward är uppbyggt av ett antal lager. Ett lager är ett antal neuroner där 

varje neuron i nätverket är kopplat till varje neuron i nästa lager (förutom för det sista lagret 

som inte har några kopplingar). Feedforward består av ett inputlager (som tar emot nätverkets 

input), ett outputlager (som ger nätverkets output) och ett godtyckligt antal gömda lager som 

varken tar emot input utifrån eller ger nätverkets output, utan som istället får sin input via det 

tidigare lagret och skickar sin output till nästa lager (Buckland, 2002; Ziemke, 1998; Yao, 

1999). Figur 2 ovan visar ett exempel på ett feedforward-nätverk med ett gömt lager. 

Genom att öka antalet gömda lager och antalet neuroner i de gömda lagren kan nätverket lösa 

problem av högre komplexitet än nätverk med färre neuroner eller färre lager. Däremot så 

skapar denna arkitektur helt reaktiva nätverk som alltid ger en viss output för en viss input 

utan att ta hänsyn till tidigare input till nätverket. Det finns alltså inget minne i nätverket. 
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2.1.2 Elmannätverk 

Kopiering

Inputlager

Gömt lager Outputlager

Kontextlager

 

Figur 3 Illustration av ett Elmannätverk 

Elmannätverk är ett enkelt rekurent nätverk (Simple recurrent network (SNR)) vilket är en 

arkitektur som realiserar korttidsminne hos ett ANN. En illustration av arkitekturen kan ses i 

Figur 3 ovan. I denna figur ritas inte neuronerna ut, och även inte kopplingarna mellan 

enskilda neuroner, men kopplingarna går från alla neuroner i ett lager till alla neuroner i nästa 

lager även här. Det är kontextlagret som realiserar korttidsminnet då värdena på neuronerna 

i det gömda lagret kopieras till kontextlagret, som sedan påverkar inputen till det gömda lagret 

nästa gång nätverket används. På detta sätt påverkar inte bara den nya inputen till nätverket 

resultatet, utan även nätverkets tidigare tillstånd. För mer information om SNR se exempelvis: 

(Yao, 1999; Ziemke, 1998). 
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2.1.3 Extended sequential cascaded network (ESCN) 

Inputlager

Outputlager

Kontextlager

Beslutsneuron

 

Figur 4 Illustration av ett ESCN (extended sequential cascaded network) 

ESCN är en arkitektur som realiserar långtidsminne hos ett ANN. En illustration av 

arkitekturen kan ses i Figur 4 ovan. Långtidsminnet realiseras genom att nätverket modifierar 

sina egna vikter. Kontextlagret är kopplat till en beslutsneuron som avgör om vikterna som 

tillhör kopplingarna mellan inputlagret och outputlagret samt kopplingarna mellan 

inputlagret och kontextlagret ska ändras. Om neuronen aktiveras betyder detta att de tidigare 

nämnda vikterna ska modifieras, annars får vikterna behålla sina värden. Även kopplingarna 

som går från kontextlagret till de modifierbara vikterna är viktade, dessa vikter kan dock inte 

modifieras av nätverket. Eftersom nätverket har förmågan att förändra sina egna vikter 

baserat på tidigare input så realiseras långtidsminnet. ESCN beskrivs i mer detalj av Ziemke 

(2000). 

2.2 Evolutionär algoritm 

En evolutionär algoritm är inspirerad av hur biologisk evolution fungerar (Buckland, 2002; 

Yao, 1999). Algoritmen använder en population av agenter (instans med en artificiell 

intelligens) som utvecklas till en ny population genom att kombinera egenskaper från agenter 

i den tidigare populationen, dessa agenter väljs ut med någon form av selektion. De agenter 

som väljs ut agerar därmed som föräldrar till två nya agenter i nästa population. Agenterna 

består av ett genom, vilket är en sekvens av gener som avgör hur agenten beter sig. Dessa gener 
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är alltså värden som påverkar agentens beteende eller egenskaper, och ett genom är en sekvens 

av agentens alla gener. Det är dessa genom som används för att skapa en ny agent i 

populationen baserat på två utvalda föräldrar från den tidigare. Gener har en viss möjlighet 

att muteras för att nya egenskaper ska kunna dyka upp hos en population, som eventuellt 

förbättrar agenten. För att avgöra hur väl en agent klarar den uppgift som ska utföras används 

en fitness-funktion (som alltid är problemspecifik) (Floreano & Mattiussi, 2008; Mitchell 

1996). Denna funktion avgör vilka individer i populationen som används vid selektion (att 

välja ut föräldrar) för reproduktion (skapa barn baserat på föräldrarnas genom), detta medför 

att de agenterna med högt fitness-värde har större chans att föra vidare sina gener, vilket bör 

öka den genomsnittliga fitnessen per population (Mitchell, 1996). Figur 5 nedan illustrerar de 

olika stegen hos en evolutionär algoritm.  

Initiering

Beräkna fitness

Selektion & Reproduktion

Mutation
 

Figur 5 Illustration av en evolutionär algoritm 

I initieringen skapas den ursprungliga populationen genom att sätta slumpvalda värden på 

alla individers gener. Sedan beräknas alla individers fitness för att värdet ska kunna användas 

för att påverka vilka som blir valda som föräldrar i selektionen. Genom reproduktion skapas 

två nya individer till nästa generation baserat på föräldrarnas genom. Slutligen sker mutation 

på slumpvalda gener enligt en viss sannolikhet. Sedan upprepar sig stegen för nästa 

population tills ett visst villkor är uppfyllt. Detta villkor kan vara att en individ med en viss 

fitness ska finnas, eller att ett bestämt antal populationer ska skapas eller liknande. 

En evolutionär algoritm kan vara balanserad på olika sätt. Två egenskaper är om fokus ligger 

på utforskning eller optimering (eller vart som helst mitt emellan). Fokus på utforskning 

innebär att det är önskvärt att skapa individer vars genom skiljer sig mycket från de som redan 

finns hos populationen för att hitta eventuella bättre lösningar. När fokus istället ligger på 

optimering ska inte allt för stora förändringar ske hos de nya individerna utan syftet är att 

hitta genom som är väldigt lika men som löser problemet ännu bättre än tidigare. Balansen 

mellan dessa två egenskaper är viktig då en optimal lösning kan ligga långt ifrån de genom 

som finns med i den ursprungliga populationen, men det är även viktigt att inte råka tappa 

bort en bra lösning då den hittas genom att förändra genomet för mycket, utan i denna stund 

är det bättre att försöka finpolera genomet med mindre ändringar. En möjlighet är att skifta 

fokus mer och mer mot optimering under algoritmens gång, för att i början utforska olika 

lösningar och för att sedan finpolera dessa. Då fokus ligger för mycket mot optimering kan 

algoritmen fastna i ett lokalt maxima (Floreano & Mattiussi, 2008). I allmänhet är dock 
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evolutionära algoritmer bra på att hantera problem med många lokala maxima jämfört med 

andra tekniker (Yao, 1999). 

2.2.1 Selektion 

Det finns flera olika metoder för hur selektion kan realiseras. En av dessa metoder är 

roulettselektion. Chansen att en viss individ väljs ut för reproduktion är i detta fall lika med 

individens fitness dividerat med hela populationens sammanlagda fitness. På detta sätt får 

individer olika stora chanser att väljas baserat på deras fitness, men alla individer har alltid 

en chans. Det kan ses som ett rouletthjul som snurras där de olika individerna får olika stora 

cirkelsektorer. En illustration av detta går att se i Figur 6 nedan.  

 

Figur 6 Illustration av olika individers chans att bli valda i roulettselektion 
baserat på individernas fitness-värden. 

Ett annat exempel på en typ av selektion är turneringsselektion. Turneringsselektion 

realiseras genom att välja ut ett antal slumpvalda individer ur populationen, och den av dessa 

utvalda som har högst fitness används för reproduktion. 

Selektionen kan vara fokuserad mer eller mindre mot antingen utforskning eller optimering. 

Att ha högt fokus på utforskning innebär att algoritmen har större chans att välja individer 

med låg fitness för reproduktion, detta innebär att mer variation kan fås hos individer än om 

endast de riktigt bra individerna skulle vara föräldrar varje gång. Om fokus ligger på 

optimering är chansen istället större att de med hög fitness väljs ut så att dessa genom ska få 

chansen att finpoleras. 

2.2.2 Reproduktion 

Reproduktionen är steget där två nya genom skapas baserat på föräldrarnas genom. För att 

skapa individer med nya egenskaper (vilket är önskvärt då bättre lösningar försöker upptäckas 

av algoritmen) blandas föräldrarnas genom på något sätt. En metod för att åstadkomma detta 

är att använda överkorsning. Däremot används inte överkorsning vid varje reproduktion utan 

ibland blir barnen exakta kopior av sina föräldrar, då detta innebär att genom även ska kunna 

ta sig vidare till nästa population utan att blandas med andra genom. Hur ofta detta sker 

Fitness

Individ 1 Individ 2 Individ 3 Individ 4 Individ 5 Individ 6
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påverkar om fokuset hos algoritmen ligger mer på utforskning eller optimering. En högre 

chans att barnen är exakta kopior innebär att fokus ligger mer på optimering eftersom 

nuvarande genom prioriteras högre än eventuella nya lösningar. 

En typ av överkorsning är enpunktskorsning. Vid enpunktskorsning väljs en slumpad punkt 

som delar varje förälders genom i två delar. Barnen skapas sedan genom att ta den ena delen 

av genomet från den ena föräldern och den andra delen av den andra föräldern. 

Enpunktskorsning illustreras i Figur 7 nedan. 

A A A A A A A A

B B B B B B B B

A A A A A B B B

B B B B B A A A
 

Figur 7 Enpunktskorsning där föräldrarnas genom syns till vänster och de 
resulterade barnen till höger 

En nackdel med enpunktskorsning är att det inte går att välja endast gener som ligger i mitten 

av genomet utan att även få med sig generna i början eller slutet av genomet, som kan vara 

dåliga gener (Mitchell, 1996). För att lösa detta kan tvåpunktskorsning användas som fungerar 

som enpunktskorsning fast med två stycken slumpvist utvalda punkter som delar genomet. 

Figur 8 nedan visar ett exempel där tvåpunktskorsning resulterar i att barnen kan få alla 

egenskaper hos en förälder utom en enstaka som ligger i genomets mitt, någonting som hade 

varit omöjligt med enpunktskorsning. 

A A A A A A A A

B B B B B B B B

A A A A B A A A

B B B B A B B B
 

Figur 8 Tvåpunktskorsning där barnen endast har fått en gen från den ena av 
sina föräldrar 

2.2.3 Mutation 

Varje gen hos de nya individerna som skapas har en viss chans att ändra värde. Det är vanligt 

att låga värden används för denna chans, exempelvis 3 % (Trianni & Nolfi, 2008). Mutationen 

kan ske på olika sätt: ett nytt värde kan slumpas (likformig resetmutation), ett slumpvalt 

offsetvärde inom ett visst intervall (som exempelvis [-0,5, 0,5]) kan adderas till genen 

(likformig offsetmutation) eller så kan en normalfördelad (gaussisk) offset användas vilket gör 

att en mindre offset är troligare än en större. 
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Större offsetvärden och en större mutationschans innebär ett större fokus på utforskning 

eftersom fler mutationer och större mutationer innebär större förändringar. Att minska dessa 

värden innebär istället att algoritmens fokus skiftar mot optimering.  

2.3 Träning av ett ANN med en evolutionär algoritm 

Det finns olika sätt att träna ett ANN så att vikterna på nätverkets alla kopplingar sätts till 

sådana värden att inputen genererar så bra output som möjligt. I detta arbete används 

evolution på nätverkets vikter. Genomet hos en individ i populationen är alltså vikterna i dess 

ANN. Genom att använda denna metod så kan den evolutionära algoritmen hitta värden på 

vikterna som löser problemet så länge som det finns en fitness-funktion som kan avgöra när 

ett nätverk har gett bra eller dålig output. Detta är en vanlig teknik att använda (Buckland, 

2002; Mitchell, 1996; Yao, 1999; Ziemke, 1998). En anledning till att så är fallet är eftersom 

output kan vara svårdefinierat för olika input till ett ANN, medan det är enklare att definiera 

vad som är ett bra beteende utan att direkt specificera den exakta outputen (Buckland, 2002; 

Mitchell, 1996). 

2.4 Relaterade arbeten 

2.4.1 Welleby - Exempelinlärda ANN som artificiella förare i bilspel 

Welleby (2012) utförde ett experiment vars syfte var att jämföra hur olika sorters input och 

output (högnivå och lågnivå) till ett feedforward-nätverk påverkande en AI som fungerade 

som förare i ett bilspel. Förutom detta jämfördes även skillnaden mellan att dela upp olika 

sorters output i olika ANN eller låta ett sammanslaget ANN generera alla olika sorters output. 

Skillnader mellan metoderna upptäcktes och han kom fram till att högnivåinput, 

högnivåoutput samt ett delat ANN med olika output i olika enskilda ANN gav bäst resultat. 

Däremot konstaterade han att: ”Resultaten har överlag varit relativt dåliga”. Detta arbete är 

relevant då det inspirerade problemformuleringen för detta arbete. Att testa fler metoder än 

endast feedforward och utvärdera dessa arkitekturer mot varandra kan eventuellt ge ett svar 

på om själva arkitekturen feedforward kan ha orsakat bristerna hos förarna. 

2.4.2 Thieme - Intelligence without hesitation 

Thieme (2002) utförde ett experiment vars syfte var att utvärdera olika arkitekturer av ANN 

och deras förmåga att lära en simulerad robot att navigera T-korsningar där roboten skulle 

lära sig att svänga åt rätt håll i korsningarna baserat på ljussignaler som tas upp via lampor 

som sitter på antingen höger eller vänster sida av vägen. Arkitekturerna som jämfördes var ett 

feedforward-nätverk, ett Elmannätverk, ett SCN (sequential cascaded network), vilket kan 

beskrivas som ett ESCN utan en beslutsneuron (se avsnitt 2.1.3 för en beskrivning av ESCN), 

samt ett ESCN. Resultatet visade skillnader mellan pålitligheten hos de olika arkitekturernas 

förmåga att lösa uppgiften där ESCN lyckades bäst, följt av Elman, följt av SCN och sämst 

presterade feedforward. Arbetet är relevant eftersom det jämför de tre arkitekturerna som 

jämförs i detta arbete och visar på en skillnad i deras prestation, vilket i sin tur antyder att 

nätverken skulle kunna prestera olika bra även när ett annat problem ska lösas av den 

artificiella intelligensen.  
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3 Problemformulering  

Syftet med detta arbete är att utvärdera tre arkitekturer av ANN för att se vilken arkitektur 

som lämpar sig bäst för olika varianter av bilspelssimulering. Arkitekturerna som ska 

utvärderas är ett feedforward-nätverk (se avsnitt 2.1.1) med ett gömt lager, ett Elman-nätverk 

(se avsnitt 2.1.2) och ett ESCN (se avsnitt 2.1.3). Dessa nätverk ska testas på bilar med olika 

grader av komplexitet i simuleringen. Komplexiteten hos simuleringen varieras genom att 

ändra hur mycket bilen påverkas av halka och sladd. Definitionen av halka är här hur stor 

andel av bilens hastighet som behåller samma riktning som tidigare oberoende av hur bilen 

svänger, och sladd innebär hur snabbt bilens rotationshastighet naturligt försvinner. 

Detta är ett intressant problem framför allt för bilspel, då frågeställningen bygger på hur dessa 

arkitekturer presterar i en bilspelssimulering. Det är väldigt intressant att veta vilken 

arkitektur som presterar bäst eller alternativt om de presterar lika bra i alla tre situationer. Att 

just detta problem har valts som grund för arbetet är inspirerat av arbetet som Welleby (2012) 

utförde (se avsnitt 2.4.1) då han uttrycker att resultaten överlag kunde varit bättre. I hans 

arbete användes endast feedforward som arkitektur och tanken med detta arbete är att 

utvärdera om ett bättre resultat kan nås med någon av de andra två arkitekturerna och att se 

om skillnad i simuleringens komplexitet kan påverka när en viss arkitektur bör undvikas eller 

användas. Resultatet av detta arbete kommer inte nödvändigtvis endast vara av intresse i 

bilspel utan kan även tillämpas inom robotik då det är vanligt med robotar som styrs med 

liknande metoder. Ett exempel på ett sådant arbete är arbetet av Thieme (2002) (se avsnitt 

2.4.2) där olika arkitekturer av ANN används för att styra robotar. Resultatet av hans arbete 

visar en skillnad mellan arkitekturerna (dock löses en annorlunda uppgift) och därav är det 

intressant att se om det uppstår en märkbar skillnad även i detta fall. 

Hypotesen är att det skulle kunna vara en fördel att använda Elmannätverk eller ESCN då 

simuleringen ökar i komplexitet eftersom de utökar vad som är möjligt med ett vanligt 

feedforward-nätverk genom att erbjuda korttidsminne respektive långtidsminne. Alternativt 

kommer ingen särskild skillnad att upptäckas, men det är i så fall fortfarande av intresse att 

se vilken förändring av simuleringens komplexitet som gör att problemet blir för svårt att lösa 

på ett effektivt sätt. Varför ett minne skulle kunna hjälpa är eftersom den artificiella 

intelligensen kan se bakåt i tiden för att se om de tidigare tillstånden pekar på att bilen 

påverkas av halka eller sladd och lära sig att hantera detta. Genom att endast betrakta bilens 

tillstånd vid en enskild tidpunkt utan att betrakta tidigare tillstånd bör det vara svårare att 

avgöra om bilen påverkas av halka eller sladd. 

3.1 Metodbeskrivning 

Projektet som har utförts kan delas in i två steg: implementation och undersökning.  

Det första steget är implementationen där en experimentmiljö skapades samt att den 

artificiella intelligensen implementerades. Experimentmiljön implementerades på ett sådant 

sätt så att bilar kan köras med olika komplexitet på simuleringen som beskrivet i avsnittet 

ovan.  

Bilar får input till sitt ANN från bilens dåvarande hastighet, dess svängning och även från ett 

antal sensorer som känner av avståndet till vägkanten i olika riktningar. Med hjälp av dessa 

värden som input genereras output som är styrvärden i form av accelerationsförändring (som 
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motsvarar både gas och broms) samt en förändring av bilens svängning. Nätverken tränas 

genom att låta dess vikter vara genomet i en evolutionär algoritm (som beskrivet i avsnitt 2.3). 

Detta är en fördel eftersom nätverket inte behöver tränas enligt särskilda kombinationer av 

förväntad output på en viss input, utan istället definieras vad som är ett bra beteende hos en 

bil och träningen av vikterna i nätverket sker via evolution. Det är enklare att definiera vad 

som gör en bil bra än att veta exakt hur mycket en bil ska accelerera och svänga, vid en viss 

hastighet, svängning och med vissa sensorvärden. 

Tre olika varianter av varierande komplexitet hos bilsimuleringen används. I den enklaste 

simuleringen kan bilar inte halka eller sladda och kan därmed svänga skarpt och åka väldigt 

fort utan några särskilda konsekvenser. Två andra simuleringar låter dock bilar halka och 

sladda, men den ena simuleringen har starkare halka och sladd än den andra. 

För var och en av de tre simuleringarna testas tre olika bilar, en bil per arkitektur på sitt ANN 

(feedforward-nätverk, Elmannätverk och ESCN). Totalt finns det alltså nio olika scenarion där 

resultat kan jämföras och analyseras för att se om någon arkitektur genererar bättre förare i 

en simulering av viss komplexitet. Tabell 1 nedan visar alla nio scenarion som testas. 

Tabell 1 De nio olika testscenarierna som ska utvärderas. 

Namn Arkitektur hos ANN Simuleringskomplexitet 

FF_Ingen Feedforward Ingen halka eller sladd 

Elman_Ingen Elman Ingen halka eller sladd 

ESCN_Ingen ESCN Ingen halka eller sladd 

FF_Svag Feedforward Svag halka och sladd 

Elman_Svag Elman Svag halka och sladd 

ESCN_Svag ESCN Svag halka och sladd 

FF_Stark Feedforward Stark halka och sladd 

Elman_Stark Elman Stark halka och sladd 

ESCN_Stark ESCN Stark halka och sladd 

 

Metoden som används för att utvärdera en bil är att se hur långt de har lyckats åka längs med 

banan utan att krocka (vilket i detta fall innebär att någon del av bilen befinner sig utanför 

vägbanan), samt även tiden det tog att komma till punkten. Att komma längre längs med 

banan är dock viktigare då en motståndare som inte kan hålla sig på banan ger en sämre 

spelupplevelse än en motståndare som kan hålla sig på banan fast med en lägre hastighet.  

3.1.1 Avgränsningar 

En avgränsning som har gjorts är att simuleringen körs i 2D. Detta skiljer sig från verkligheten 

och även alla bilspel som körs i tre dimensioner. Motiveringen bakom detta är att problemet 

bör fungera bra att testa även i 2D, och det finns en tanke bakom att göra simuleringen simpel 

då olika grader av komplexitet ska testas och basfallet ska vara väldigt simpelt. Att skapa en 
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experimentmiljö i 3D kräver mer jobb, och att använda en färdig simulator med tre 

dimensioner skulle innebära att komplexiteten inte kan varieras på samma sätt. En annan 

avgränsning som har gjorts är att inte låta mer än en bil köra åt gången. Detta är framför allt 

eftersom det ökar komplexiteten avsevärt då bilar måste undvika att krocka i andra bilar, vilket 

skulle kunna resultera i att inga bilar kan köra så pass bra att de lyckas hålla sig på banan 

samtidigt som de undviker att kollidera med andra bilar. 

3.1.2 Diskussion kring vetenskaplig metod 

Den vetenskapliga metoden som har använts är att ett experiment har utförts genom att en 

experimentmiljö skapades och de tre arkitekturerna för ANN implementerades, vilka sedan 

kördes i experimentmiljön för att kunna utvärdera resultatet genom att beteendet 

observerades och genom att olika värden, som tider och sträcka som kan köras utan att åka 

utanför vägen, jämfördes mot varandra. Fördelen med att göra ett experiment på detta sätt är 

att de resultat som fås ger en väldigt konkret skillnad mellan de olika fallen som testas, då 

experimentet görs på ett sådant sätt så att det enda som skiljer de olika fallen åt är just de 

skillnader som ska undersökas. Ett alternativ hade varit att genomföra en litteraturstudie och 

hitta andra arbeten som har genomfört liknande studier och utvärdera dessa mot varandra 

istället. Nackdelen med att använda en sådan metod är att experimenten kan skilja sig på flera 

punkter, så att en slutsats blir svårare att dra, än om ett experiment görs där skillnaden mellan 

de olika fallen (se Tabell 1) endast är den skillnad som ska undersökas, vilket gör att problemet 

bör kunna besvaras enklare. 

En alternativ metod till att utvärdera bilars beteende genom att jämföra vissa resultat som 

tider, sträcka och körbeteendet hade kunnat vara att visa upp de olika scenarierna för ett större 

antal personer, som hade fått avgöra vilken arkitektur som gav de bästa bilarna. Fördelen med 

detta är att utvärderingen belyser subjektiva åsikter, vilket kan argumenteras är lämpligt då 

ett begrepp som ”bra artificiell intelligens” kan anses vara en subjektiv fråga. Problemet med 

denna metod är att konkreta skillnader mellan resultaten hos de olika arkitekturerna inte lyfts 

fram i form av objektiv data. Med objektiv data är det enklare att se tydliga skillnader mellan 

de olika testscenarierna och finna anledningar till dessa skillnader. 
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4 Implementation  

I detta kapitel beskrivs olika designval kring implementationen av experimentmiljön och den 

artificiella intelligensen, och även den slutliga artefakten som har skapats och hur denna kan 

användas för att genomföra en utvärdering av problemet som är definierat i 

problembeskrivningen (se avsnitt 3). 

4.1 Beskrivning av artefakten 

Artefakten som har skapats är ett program som fungerar som experimentmiljö för att få fram 

en så bra artificiell intelligens som möjligt för bilar i två dimensioner genom att använda en 

evolutionär algoritm som finner så bra vikter som möjligt för olika artificiella neurala nätverk. 

Då programmet startas körs de olika experimenten. Experimenten skiljer sig åt i vilken 

nätverksarkitektur som används (Feedforward, Elman eller ESCN), och även vilken grad av 

halka och sladd (för en definitionen av vad halka och sladd innebär, se 4.2) som används i 

miljön.  

 

Figur 9 Skärmdump från programmet 

Figur 9 ovan visar en skärmdump från programmet. Denna skärmdump visar ett fönster som 

representerar ett testscenario. I fönstret visas den bilbana som används i experimentet i form 

av en bild där den vita färgen representerar vägen, eller området som bilen får köra på, det 

svarta området representerar banans kanter, eller området som bilen ska undvika, samt ett 

grönt område som representerar banans mål. Banan har även en startposition vilken 

representeras av en blå pixel (denna är för liten för att kunna ses i bilden men dess position är 

i det nedre vänstra hörnet av bilden nära början av körbanan). Programmet kan köra sina 

experiment på nya banor genom att byta ut den bild som används mot en ny bild med samma 

namn.  



 15 

 

Figur 10 Den bild som representerar en bil i programmet 

Figur 10 ovan visar bilden som representerar en bil i programmet. I Figur 9 finns flera kopior 

av denna bild. Detta är för att bilens tillstånd i form av dess position och riktning sparas ned 

med jämna mellanrum för att kunna illustrera hur bilen har kört. Genom att se tidigare 

positioner hos en bil skapas ett spår som visar vart bilen har kört, och även till viss del 

hastigheten (då bilen har åkt snabbare desto längre avstånd det är mellan varje sparat tillstånd 

och långsammare om de ritas ut tätt intill varandra). Bilens nuvarande tillstånd visas av den 

bild som inte är transparent och som i Figur 9 befinner sig vid banans mål. Genom att 

observera de sparade positionerna kan man tydligt se hur bilen har tagit kurvor och hur den 

har saktat in och ökat sin hastighet. 

De ljusblå linjer som ritas ut från bilen i olika riktningar tills de når körbanans vägg 

representerar de sensorer som används av bilen som en del av inputen till bilens artificiella 

neurala nätverk. 

I Figur 9 visas även text i det övre vänstra hörnet som skriver ut vilken generation hos den 

evolutionära algoritmen som bilen tillhör. Programmet kör nämligen den evolutionära 

algoritmen i bakgrunden på en egen tråd. En separat tråd som hanterar fönstret hämtar hela 

tiden den bästa bilen ur den senast genererade generationen och visar hur denna kör i 

experimentmiljön. Bilen kör tills den har kolliderat, nått mål eller uppdaterat sitt tillstånd 

10000 gånger, och sedan hämtar programmet en ny bil och visar hur denna kör. Detta pågår 

tills den sista generationen nås, och då visas istället samma bil om och om igen. Om flera bilar 

har samma fitness-värde anses de vara lika bra och då visas en av dessa bilar. Under texten 

som skriver ut vilken generation den nuvarande bilen togs ifrån visas en textsträng som skriver 

ut hur många gånger bilen har uppdaterats. Syftet med denna text är att det ska kunna gå att 

jämföra hur snabbt bilar har åkt genom att jämföra antalet uppdateringar som krävdes innan 

bilen krockade eller nådde mål. Slutligen skrivs även bilens fitness-värde ut. 

Den sista informationen som kan fås av Figur 9 är att fönstrets titel beskriver experimentet 

som sker i just detta fönster. Texten beskriver vilken typ av nätverksarkitektur som används 

av bilarnas artificiella intelligens och även hur många generationer som kommer genereras i 

den evolutionära algoritmen. Slutligen skrivs det även ut hur mycket halka respektive sladd 

som används i experimentet (där 0 är detsamma som ingen halka eller sladd, och 1 innebär 

att simuleringen har maximal halka eller sladd). I Figur 9 har halka värdet 0,8 och värdet för 

sladd är satt till 0,4. 

4.2 Implementation av experimentmiljö 

Experimentmiljön implementerades genom att låta en bana representeras av en bild som 

laddas in i programmet där olika färger har olika betydelser. Ett exempel kan ses i Figur 11 

nedan. 
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Figur 11 Exempel på en representation av en bilbana 

Svart (RGB: [0, 0, 0]) är de områden där bilen inte får köra, att komma i kontakt med detta 

område innebär att bilen har krockat och den slutar då att köra och har misslyckats med att 

nå målet. Grön (RGB: [0, 255, 0]) representerar målområdet. Om bilens mittpunkt når 

målområdet fortsätter inte bilen att köra (men till skillnad från att krocka ses inte detta som 

ett misslyckande, utan detta genererar bilar med bra fitness-värden). Blå (RGB: [0, 0, 255]) 

representerar banans startposition. Bilens mittpunkt placeras på startpositionen och bilens 

ursprungsritning är uppåt. Övriga färger har ingen särskild innebörd utan motsvarar yta där 

bilen får (och ska) åka, alltså själva vägen. Genom att undersöka färger på intressanta pixlar 

kan man alltså exempelvis avgöra avståndet till väggar eller om en bil har nått målområdet. 

Som beskrivet i metodbeskrivningen (se 3.1) använder bilar ett antal sensorer som känner av 

avståndet till närmaste vägkant i olika riktningar. En bil har sju sensorer och deras placering 

och riktningar illustreras i Figur 12 nedan. 

 

Figur 12 Positioner och riktningar för bilarnas avståndssensorer 

Dessa sensorer implementerades genom att omvandla de lokala positionerna och riktningarna 

från bilens lokala koordinatrymd till fönstrets (och även bilbanans) globala rymd. Sedan tas 

ett färgprov pixel för pixel längs med sensorns globala riktning där det första provet tas i 

sensorns globala position. Detta görs tills programmet finner en svart pixel och då beräknas 

avståndet mellan pixelns mittpunkt och sensorns globala position. Denna metod är ineffektiv 

eftersom den kan behöva ta väldigt många stickprov innan den finner en svart pixel. Eftersom 

det finns 7 olika sensorer som detta ska göra detta vid varje uppdatering för varje bil i 
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programmet så hade effektiviteten hos programmet ökats avsevärt om en snabbare metod 

kunde användas för att hitta avståndet. En sådan metod skulle kunna vara att använda sig av 

linjär algebra och låta banans kanter representeras av linjer som går mellan punkter och ha 

någon funktion för att se var sensorns linje korsar väggens linje. Denna metod hade dock krävt 

att sådana linjer hade skapats baserat på den bild som används, vilket hade krävt mycket jobb. 

I sådana fall hade det varit bättre att låta banor representeras på ett helt annat sätt, exempelvis 

av polygoner med någon textur, men att ändra på detta hade tagit för långt tid i det skede då 

detta uppmärksammades, men det är en möjlig framtida förbättring. Ineffektiviteten hos 

denna implementation är anledningen till att inte fler sensorer har använts. 

Som beskrivet i metodbeskrivningen (se 3.1) använder bilarna ett ANN som tar emot värden 

från avståndssensorerna, bilens hastighet samt dess svängning, och får ut output i form av en 

accelerationsförändring och en svängningsförändring. För att bilar inte ska kunna få ett 

beteende som upplevs som allt för orealistiskt har dessa värden begränsats med maximi- 

respektive minimivärden. Värden som har begränsats är accelerationsförändringen under en 

enskild uppdatering, accelerationen, hastigheten, bilens svängning (i radianer) samt hur 

mycket svängningen kan förändras under en enskild uppdatering. 

Halka i experimentmiljön representeras av en variabel där värdet 0 innebär att det inte finns 

någon halka och där värdet 1 innebär att det är maximal halka på underlaget. Halka 

representeras i detta fall av att hastigheten behåller samma riktning som tidigare oberoende 

av om bilen roterar och pekar i en ny riktning. Genom att minska halkan till exempelvis 0,5 så 

ligger hälften av hastigheten kvar i den tidigare riktningen och den andra halvan läggs istället 

i bilens nuvarande riktning. Med ett värde på 0 kommer hastighetens riktning alltid vara 

densamma som bilens riktning, vilket innebär att bilen inte kan röra sig i sidled. Även sladd 

representeras på samma sätt av en variabel inom intervallet [0, 1]. Sladd representeras av hur 

mycket av bilens svängningshastighet som försvinner mellan uppdateringar. När värdet är 0 

försvinner all svängningshastighet mellan varje uppdatering så att den enda svängning som 

adderas varje uppdatering är den svängningsförändring som fås av bilens ANN som output. 

Vid ett värde på 1 kommer bilens svängningshastighet att vara oförändrad inför nästa 

uppdatering så att bilen kommer att svänga lika mycket som den förra uppdateringen adderat 

med den nya svängningsförändringen. Denna metod för att realisera halka och sladd är inte 

väldigt realistisk, men den uppfyller syftet att kunna variera komplexiteten i simuleringen för 

att kunna se om de olika arkitekturerna presterar olika bra med olika grader av komplexitet i 

simuleringen. 

4.2.1 Simple and Fast Multimedia Library (SFML) 

Programmet använder sig av ett grafiskt bibliotek vid namn Simple and Fast Multimedia 

Library (Gomila, 2014). Biblioteket används främst för hantering av fönster och för de grafiska 

bitarna, som klasser för att representera bilderna i programmet och att hantera utritningen 

till fönster. Biblioteket innehåller även en klass för att representera vektorer i 2D som används 

flitigt. 

Under ett tidigare skede i utvecklingen var den ursprungliga tanken att spelmotorn Unity 

(Unity Technologies, 2015) skulle användas. Motivationen bakom det beslutet var att det 

kunde vara enklare att skapa en bra testmiljö där då det finns en del färdig funktionalitet för 

att hantera kollisioner och fysik i spelmotorn utöver utritning. Anledningen till att SFML 

användes istället för Unity var eftersom den färdiga fysiken i Unity skötte all förflyttning 

genom att lägga på krafter på objekt, vilket innebar att accelerationen behövde räknas om till 
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motsvarande kraft, men ett större problem var att det blev krångligt att sätta en maxhastighet 

eftersom inte hastigheten kunde modifieras, utan istället hade en kraft i motsatt färdriktning 

av rätt storlek behövts räknas ut. Därmed togs beslutet att istället implementera alla delar av 

fysiken själv och då var SFML ett lika lämpligt val som Unity då endast de grafiska bitarna 

behövdes. Genom att använda SFML kunde koden skrivas i C++ istället för C# vilket 

föredrogs. En styrka med att använda Unity som blev tydlig senare i utvecklingen var dock att 

funktionen för raycasting hade varit väldigt bra att kunna använda för avståndssensorerna 

som nu använder en väldigt prestandakrävande implementation. 

4.3 Design av artificiella neurala nätverk 

För de olika arkitekturerna som jämförs fungerar både input- och outputlagren likadant då de 

ska ta emot likadan input och generera samma output. Inputlagret i de tre arkitekturerna 

innehåller nio stycken identitetsneuroner. Sju av dessa neuroner tar emot värden från de sju 

avståndssensorerna på bilen medan de resterande två tar emot bilens hastighet respektive 

svängning. All denna data skalas dock om innan den ges till nätverket. Datan normaliseras 

genom att den skalas om till värden som ligger inom liknande intervall då detta har visat att 

nätverk lättare lär sig (Zhang & Sun, 2009). Hastigheten skalas om till ett värde inom 

intervallet [0, 1] genom att hastigheten divideras med maxvärdet för hastigheten. 

Svängningen skalas om till ett värde inom intervallet [-1, 1] genom att svängningen divideras 

med maxvärdet för storleken på en sväng (anledningen till att intervallet innehåller negativa 

tal är eftersom de negativa talen representerar en svängning till vänster medan positiva tal 

representerar svängningar till höger). De inputvärden som fås av avståndssensorer skalas om 

till ett värde inom intervallet [0, 1] genom att de divideras med ett maxvärde för hur långt en 

sensor kan se. Inputlagren innehåller förutom dessa nio identitetsneuroner även en 

biasneuron. Syftet med biasneuronen är att ge en grundsignal till alla neuroner i nästa lager. 

Signalen har alltid värdet -1 oberoende av all annan input. Faktum är att alla lager som har 

kopplingar till ett annat lager innehåller en biasneuron av just denna anledning. En enkel 

beskrivning av de olika funktionerna som kan användas av neuroner går att finna i avsnitt 2.1. 

Även outputlagren har samma uppbyggnad oberoende av vilken arkitektur som används. De 

består alltid av två identitetsneuroner som representerar de två olika outputvärdena 

(accelerationsförändringen och svängningsförändringen). Dessa värden är inte normaliserade 

då det inte är viktigt för numeriska outputvärden (McCaffrey, 2013). 

Vikterna hos nätverken initierades ursprungligen till slumpade värden inom intervallet [-1, 1], 

men efter pilotstudien sattes intervallet istället till [-10, 10] (se avsnitt 4.8.1), men de kan 

därefter sträcka sig utanför intervallet genom att mutation sker på vikterna vilket lägger till 

ett slumpat offsetvärde inom ett intervall (för detaljer kring den evolutionära algoritmen se 

4.4). 

Feedforward-nätverket har förutom input- och outputlagret även ett gömt lager. Detta lager 

bestod ursprungligen av nio sigmoidneuroner, men efter pilotstudien sattes antalet 

sigmoidneuroner i lagret istället till fem (se avsnitt 4.8.3), samt en biasneuron som fungerar 

som en grundsignal till neuronerna i outputlagret. Det största designbeslutet med att skapa 

feedforward-nätverket var just att avgöra hur många neuroner det gömda lagret skulle bestå 

av. Att just nio stycken sigmoidneuroner användes ursprungligen var eftersom det verkade 

vara tillräckligt för att hitta bra lösningar på problemet. Att veta hur många neuroner som ska 
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användas är väldigt problemspecifikt och beror till stor del på datans egenskaper (Zhang & 

Sun, 2009).  (För information om feedforward-arkitekturen se 2.1.1). 

Elman-nätverket har precis som feedforward-nätverket ett gömt lager som har samma 

uppbyggnad som det gömda nätverket i feedforward-nätverket av samma anledning som 

tidigare. Skillnaden är att Elman-nätverket även består av ett kontextlager som precis som 

inputlagret är kopplat till det gömda lagret. Kontextlagret får sin input genom att värdena i 

det gömda lagret kopieras till neuronerna i kontextlagret. Alltså består kontextlagret av lika 

många neuroner som det gömda lagret, men dessa neuroner är identitetsneuroner eftersom 

outputen från neuronerna ska vara densamma som de kopierade värdena som fås som input. 

Eftersom kontextlagret får sin input via kopiering från det gömda lagret, och sedan är kopplat 

tillbaka till det gömda lagret, så skapas en loop i arkitekturen (alltså är det ett rekurent 

nätverk). Detta medför att ett korttidsminne realiseras då tidigare input påverkar nätverkets 

output. (För information om Elman-nätverk se 2.1.2). 

Arkitekturen ESCN består förutom av ett input- och outputlager även av ett kontextlager och 

en beslutsneuron, dock finns det inget gömt lager mellan inputlagret och outputlagret i denna 

arkitektur. Beslutsneuronen har realiserats med hjälp av ett lager med en ensam 

sigmoidneuron där ett värde som är minst 0,5 innebär att neuronen ses som aktiverad. Om 

neuronen är aktiverad innebär det att vikterna mellan inputlagret och kontextlagret, samt 

vikterna mellan inputlagret och outputlagret ska skrivas över med nya värden med hjälp av 

kopplingar från kontextlagrets neuroner till de olika vikterna. I programmet realiseras detta 

med hjälp av ett lager som består av lika många identitetsneuroner som det finns vikter som 

ska skrivas över. Kontextlagret är kopplat till detta lager precis som om det hade varit ett extra 

outputlager. De värden som hämtas från neuronerna i detta extra lager används sedan till att 

skriva över vikternas värden. Det stora designbeslutet med att skapa denna arkitektur är att 

välja hur många neuroner som ska finnas i kontextlagret. Ursprungligen användes åtta 

stycken sigmoidneuroner då det verkade fungera bra, men efter pilotstudien sattes antalet 

sigmoidneuroner istället till tre (se avsnitt 4.8.3). Eftersom nätverket när som helst kan skriva 

över sina vikter med nya värden så realiseras långtidsminne i denna arkitektur. (För 

information om ESCN se 2.1.3). 

4.4 Evolutionär algoritm 

En population bestod ursprungligen av 100 individer, men efter pilotstudien sattes 

populationsstorleken istället till 200 (se 4.8.1), och algoritmen körs tills den har skapat 1000 

generationer (vilket blir 1001 med den ursprungliga slumpade generationen). Att just 1000 

har använts är eftersom det har fungerat bra för att algoritmen ska få en chans att finna bra 

lösningar och algoritmen kan även bli klar inom en någorlunda rimlig tid.  

Fitness-funktionen som används av den evolutionära algoritmen tolkar ett högre värde som 

bättre än ett lågt. Vid designen av denna funktion var det viktigt att avgöra hur bilar med ett 

visst beteende skulle värderas relaterat till andra bilar. Den objektiva datan som bilar ska 

utvärderas enligt är hur långt de lyckas åka längs med vägen utan att krocka, samt tiden det 

tog för bilen att ta sig till denna punkt. Då bilar som virrar runt på områden av banan som de 

redan har varit på utan att ta sig vidare inte ska belönas så kunde inte sträckan som bilen har 

färdats användas då det inte säger något om var bilen har färdats eller hur långt bilen tog sig 

längs med banan. Det gick heller inte att använda sig av avståndet till startpunkten eller till 

mål då banans form kan göra så att dessa värden inte säger något om hur långt bilen har tagit 
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sig längs med banan. Därför användes slutligen en teknik där bilen placerar ut milstenar (som 

helt enkelt representeras av en sparad position) på bilens nuvarande position så länge som 

ingen annan milsten har blivit placerad inom ett visst minimiavstånd från bilens nuvarande 

position. På så sätt kan antalet milstenar användas som en metod för att avgöra hur långt bilen 

har tagit sig längs med banan då inga milstenar sätts ut nära positioner där bilen redan har 

varit. Det går att se det som att varje milsten ritar en cirkel runt sig med en viss radie, och 

inom denna cirkel kan inga nya milstenar placeras, men så fort bilen har lämnat cirkeln 

placeras en ny milsten ut. Fitness-funktionen räknar ut fitness-värdet på olika sätt beroende 

på om bilen krockade med en vägg, tog sig i mål eller nådde max antal tillåtna uppdateringar. 

Då bilen inte når mål motsvarades ursprungligen fitness-värdet av antalet milstenar som har 

satts ut. Detta innebar att tiden det tog innan bilen krockade (eller att max antal uppdateringar 

nåddes) inte hade någon påverkan på fitness-värdet. En stor nackdel med detta var att bilar 

som var snabbare och nådde samma sträcka som en långsammare bil inte prioriterades i 

selektionen utan de hade samma chans att väljas som de långsammare bilarna. Motivationen 

bakom detta var dock att bilarna först ska lära sig att klara banan, vilket är svårare i högre 

hastigheter, och sedan lära sig att minska tiden när bilen har bemästrat att köra till målet utan 

att krocka. Däremot ändrades detta senare i utvecklingen så att tiden nu spelar roll även för 

de bilar som inte når målområdet. Detta realiseras genom att varje milsten är värd 10 poäng 

och att ett värde inom intervallet [0, 10) läggs till baserat på antalet uppdateringar för bilen. 

Eftersom intervallet inte inkluderar 10 så kommer avståndet alltid vara prioriterat framför 

tiden, men av de bilar som når samma avstånd så kommer tiden att avgöra vilka som får högst 

respektive lägst fitness. När en bil når mål fick den ursprungligen ett fitness-värde som 

motsvarades av det största värdet en variabel av typen float kan ha, minus antalet 

uppdateringar bilen behövde för att nå mål. Efter pilotstudien sattes detta värde istället till 

20000 minus antalet uppdateringar för att värdet skulle bli mer läsbart (se 4.8.1). Detta gör 

att bilar som når mål alltid får ett högre fitness-värde än en bil som inte når mål, och värdet 

är högre på de bilar som når målet snabbare. 

Den ursprungliga tanken var att använda roulettselektion i lösningen. Men under 

utvecklingens gång togs beslutet att använda sig utav turneringsselektion istället. (För 

information om roulettselektion och turneringselektion se 2.2.1). Motivationen bakom detta 

är att turneringsselektion bör vara ett bättre val med tanke på den fitness-funktion som har 

använts. Eftersom roulettselektion medför att chansen att en individ blir vald för reproduktion 

beror på dess fitness-värde i förhållande till populationens sammanlagda fitness-värde så 

hade detta varit ett lämpligare val om fitness-funktionen inte hade haft en sådan drastisk 

förändring i hur fitness-värdet sätts då bilar når målområdet. Bilar som når målområdet 

kommer tilldelas värden som ligger nära 20000, medan bilar som inte når målområdet 

kommer tilldelas tal som ligger relativt nära 0. Detta medför att bilar som inte når mål får en 

obefintlig chans att bli valda vilket är en nackdel då det innebär att färre lösningar utforskas 

av algoritmen (fokus går mer mot optimering). Att använda turneringsselektion innebär 

däremot att skillnaden mellan de höga och låga värdena inte påverkar selektionen negativt på 

samma sätt. Turneringsselektion väljer slumpvis ut ett antal individer ur populationen och tar 

den individ med högst värde och använder denna för reproduktion. Storleksskillnaden mellan 

de olika fitness-värdena spelar dock ingen roll. På så sätt fungerar turneringsselektion precis 

som det ska fungera trots bristerna i fitness-funktionen. Chansen att en viss individ väljs ut 

för reproduktion baseras på hur många individer som har ett bättre respektive sämre värde, 

men mer inverkan än så har inte fitness-värdet. Turneringsselektion har även fördelen att man 

enkelt kan variera hur många individer som slumpmässigt väljs ut för att på så sätt skifta 
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balansen i den evolutionära algoritmen mellan utforskning och optimering. I lösningen är inte 

detta värde konstant utan det är ursprungligen relativt lågt, för att sedan linjärt närma sig ett 

högre värde som nås vid den sista generationen. Det är vanligt att två individer väljs ut till 

varje turnering (binär turnering) (Razali & Geraghty, 2011). Med detta som grund så väljs till 

en början två individer ut till varje turnering. För att skifta fokus mot optimering senare i 

algoritmen går detta värde linjärt gå mot att fyra individer väljs ut (detta är för att snabbare 

nå en optimal lösning, dock så ökar såklart risken att algoritmen fastnar i ett lägre lokalt 

maxima för lösningen). 

Vid reproduktion använder sig algoritmen utav tvåpunktskorsning med den motivering som 

går att finna i avsnitt 2.2.2. Ett annat designbeslut gällande reproduktionen var att sätta det 

värde som avgör hur stor chansen är att barnen som skapas ska vara exakta kopior av sina 

föräldrar eller om de istället ska innehålla gener från båda föräldrarna. Detta värde startar på 

ett ursprungsvärde under den första generationen och går sedan linjärt mot ett värde som nås 

vid den sista generationen, för att fokus ska skifta från att ligga närmre utforskning och sedan 

gå mer mot optimering under algoritmens gång. Buckland (2002) nämner att 0,7 är en bra 

sannolikhet för att barnen ska skapas med hjälp av korsning. Däremot menar Yao (1999) att 

mutation kan vara en bättre teknik för att ta fram nya individer än vad korsning är då ANN 

används, vilket kan realiseras genom att låta chansen för korsning minska och 

mutationschansen öka. Med detta i åtanke är chansen för att en korsning ska ske 0,7 under 

den första generationen, men chansen förändras linjärt till 0,5 så att fokus skiftar mot 

optimering samtidigt som mutation kan ha en större inverkan på utforskning av nya lösningar. 

Då en gen muteras används likformig offset-mutation som beskrivs i detalj i 2.2.3. Offset-

värdet som genens värde adderas med är ett slumpvalt värde inom ett intervall. Storleken på 

detta intervall förändras linjärt under algoritmens progression så att det är större under 

algoritmens tidigare skede för att sedan minska så att mutation av en gen endast ger en liten 

förändring och på så vis fokuserar mer på att göra små förändringar för att optimera de 

lösningar som finns i populationen, snarare än att finna väldigt annorlunda beteenden. Detta 

offset-värde startade ursprungligen på 0,5 (en fjärdedel av det ursprungliga intervallet som 

vikter slumpades inom [-1, 1]), för att sedan linjärt röra sig mot det betydligt lägre talet 0,05 

men efter pilotstudien startade detta värde istället på 7,5 (drygt en tredjedel av det nya 

intervallet för vikternas ursprungsvärden, vilket är [-10, 10]) som sedan linjärt närmar sig 1,5 

(se 4.8.1). Ett annat viktigt värde är chansen att en gen muteras. Även detta värde förändras 

linjärt på samma sätt, för att i ett tidigare skede ha en större chans att gener muteras och i ett 

senare skede en lägre chans då fokus ligger på att optimera lösningar. Buckland (2002) menar 

att sannolikheten för att en gen muteras kan vara väldigt låg (runt 0,001), medan 0,03 nämns 

av Trianni & Nolfi (2008). Yao (1999) påstår dock att mutation kan vara ett bättre sätt att 

skapa nya individer när ANN tränas med en evolutionär algoritm än vad korsning mellan 

föräldrar är, vilket tyder på att mutationschansen bör vara hög. I lösningen startar 

mutationschansen på 0,1 och rör sig linjärt mot 0,01 för att låta mutationschansen vara hög i 

de tidigare generationerna för att sedan minska så att den är låg hos de sista generationerna. 
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4.5 Klasstruktur 
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Figur 13 Lösningens klassdiagram 

Figur 13 ovan visar lösningens klassdiagram. Beskrivningar för varje enskild klass följer 

nedan:  

 Neuron. Abstrakt basklass som motsvarar en neuron i det artificiella neurala 

nätverket. Innehåller tre äkta polymorfa funktioner som måste implementeras av en 

subklass: en som returnerar neuronens output baserat på dess input och en funktion 

som ger derivatan på neuronens nuvarande värde (används inte i detta fall men kan 

användas i andra typer av inlärningar än via en evolutionär algoritm) och även en 

funktion som returnerar en pekare till en grund kopia av instansen. Några viktiga 

medlemsvariabler är en vektor med pekare till alla neuroner som denna neuron är 

kopplad till samt en vektor av samma storlek som innehåller vikterna för dessa 

kopplingar. Klassen innehåller bland annat funktioner för att sätta nya värden på 

vikterna för alla sina kopplingar.  

 IdentityNeuron. Subklass till Neuron som implementerar de äkta polymorfa 

funktionerna som motsvarar neuronens funktion för att beräkna sin output, sin 

derivata samt för att returnera en grund kopia. Outputen är lika med input-värdet och 

derivatan är alltid 1. 

 BiasNeuron. Subklass till Neuron som implementerar de äkta polymorfa funktionerna 

som motsvarar neuronens funktion för att beräkna sin output, sin derivata samt för att 

returnera en grund kopia. Outputen är alltid -1 och derivatan är alltid 0.  

 SigmoidNeuron. Subklass till Neuron som implementerar de äkta polymorfa 

funktionerna som motsvarar neuronens funktion för att beräkna sin output, sin 

derivata samt för att returnera en grund kopia. Formlerna för derivata och output följer 

nedan:  

o 𝑓(𝑥) = 
1

1+ 𝑒−𝑥 

o 𝑓′(𝑥) = 𝑓(𝑥)(1 − 𝑓(𝑥)) 



 23 

 Layer. Motsvarar ett lager av neuroner i nätverket. Klassen har som medlemsvariabler 

en vektor som innehåller lagrets alla neuroner samt en lista som innehåller pekare till 

följande lager (som är tom för outputlagret). Layer innehåller funktioner för att sätta 

nya värden på alla sina neuroner baserat på en vektor med input till lagret, en funktion 

för att beräkna en inputvektor ämnad för nästa lager, en funktion som tar emot nya 

vikter för alla neuroner i lagret och vidarebefordrar dessa m.m.  

 ANN. Abstrakt basklass som fungerar som ett gränssnitt för ANN. Innehåller äkta 

polymorfa funktioner för att ta emot nätverkets output genom att skicka in nätverkets 

input, en funktion för att sätta alla vikter i nätverket till nya värden samt en funktion 

som returnerar antalet vikter som finns i nätverket. 

 Feedforward. Klass som motsvarar ett feedforward-nätverk. Medlemsvariablerna är en 

vektor med alla lager och storleken som vektorer med inputvärden till nätverket 

förväntas ha. Viktiga funktioner i klassen är en funktion som tar emot en inputvektor 

och returnerar en vektor med nätverkets output och en funktion som tar emot nya 

vikter för nätverket (bilens genom) och vidarebefordrar dessa till rätt lager. 

 Elman. Klass som motsvarar ett Elman-nätverk. Medlemsvariablerna är pekare till de 

olika lagren och storleken som vektorer med inputvärden till nätverket förväntas ha. 

Viktiga funktioner i klassen är en funktion som tar emot en inputvektor och returnerar 

en vektor med nätverkets output och en funktion som tar emot nya vikter för nätverket 

(bilens genom) och vidarebefordrar dessa till rätt lager. 

 ESCN. Klass som motsvarar ett ESCN. Medlemsvariablerna är pekare till de olika 

lagren och storleken som vektorer med inputvärden till nätverket förväntas ha. Viktiga 

funktioner i klassen är en funktion som tar emot en inputvektor och returnerar en 

vektor med nätverkets output och en funktion som tar emot nya vikter för nätverket 

(bilens genom) och vidarebefordrar dessa till rätt lager. 

 Track. Den klass som representerar bilbanan. Har som medlemsvariabler en bild, en 

textur, en sprite och en 2D-vektor som representerar startpositionen (alla 

representeras av klasser från SFML). Konstruktorn tar emot en sträng som 

representerar sökvägen till bilden som representerar banan. Andra funktioner är bland 

annat en som returnerar avståndet till närmsta kollision med en vägg baserat på en 

global punkt och en riktning och en funktion som returnernar sant om en global punkt 

befinner sig inom målområdet.  

 DistanceSensor. Klass som representerar en avståndssensor som sitter på en bil. 

Medlemsvariablerna är sensorns position i förhållande till bilens lokala 

koordinatsystem, ett värde som representerar skillnaden i radianer mellan sensorns 

och bilens riktning och även en referens till bilbanan som behövs för att upptäcka 

avståndet till banans väggar. Denna klass innehåller bland annat en funktion som 

returnerar avståndet till närmaste vägg (vilket är 0 om sensorn befinner sig i väggen). 

Denna funktion tar emot bilens position och riktning för att kunna räkna ut sensorns 

globala position och riktning.  

 Car. Representerar en bil i programmet. Några av medlemsvariablerna är det 

artificiella neurala nätverket, bilens genom (vilket representerar vikterna i nätverket), 

en Sprite (SFML-klass som representerar bilden), en vektor med sensorer, hastighet, 

acceleration m.m. Några viktiga medlemsfunktioner är en funktion som skickar sitt 

genom till nätverket, funktioner för att sätta och hämta fitness-värdet, en funktion som 

ser om bilen befinner sig i mål, en funktion för att flytta bilen baserat på styrvärden, 

en funktion för att se om bilen krockar samt en funktion som skickar sensorvärden och 



 24 

hastigheten till det artificiella neurala nätverket för att få fram den nya accelerationen 

och svängningen.  

 Evolver. Klassen sköter den evolutionära algoritmen och startas i detta fall i en egen 

tråd för att den ska kunna köras samtidigt som CarGame visar hur en bil har kört. 

Några medlemsvariabler är en pekare till populationen, två stycken mutex-objekt 

(objekt som används för att realisera mutual exclusion i trådade program), 

mutationschans och en faktor för hur många individer ur populationen som väljs ut 

för turneringsselektion. Några viktiga medlemsfunktioner är en som startar 

algoritmen och funktioner för selektion, mutation, tvåpunktskorsning, fitness-

funktionen etc. Det finns även en funktion som returnerar en pekare till den bästa bilen 

i populationen och en funktion som anropas för att sätta en flagga som avslutar 

algoritmen istället för att påbörja generering av en ny generation.  

 CarGame. En klass som representerar ett fönster i programmet. Denna klass har bland 

annat ett Car-objekt, bilbanan (instans av Track), fönstret (SFML-klass) och en lista 

över sparade tidigare tillstånd hos bilen som medlemsvariabler. Funktionen run(…) 

startar en separat tråd som kör evolutionsalgoritmen på en population med slumpade 

genom, för att sedan hämta nuvarande bästa bil från Evolver och rita ut när den kör. 

När bilen har kört klart hämtar den sedan en ny bil från Evolver. Detta upprepar sig 

tills fönstret stängs ned eller Escape trycks ned på tangentbordet.  
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4.6 Komponentstruktur 
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Figur 14 Lösningens komponentdiagram 

I Figur 14 ovan visas lösningens komponentdiagram. Alla komponenter förutom 

VectorCalculator och Main representerar klassen med samma namn. För information om de 

olika klasserna se 4.5. 

Vectorcalculator innehåller en namnrymd med en samling funktioner som utför olika 

beräkningar på 2-dimensionella vektorer (själva vektorklassen finns i SFML). Dessa 

funktioner är en funktion för att normalisera en vektor, en funktion som ger en vektors längd, 

en som räknar ut skalärprodukten av två vektorer och slutligen en funktion som roterar en 

vektor med ett visst antal radianer.  

Main skapar ett antal olika instanser av CarGame (som representerar ett fönster som kör ett 

eget experiment) och startar dessa. Olika versioner av Main har skapats för att generera olika 

.exe-filer som kör olika experiment. 

4.7 Utvärderingsteknik 

För att kunna göra en utvärdering mellan de nio olika testfallen (se Tabell 1) så var det tvunget 

att skapas en tydligare definition av svag respektive stark halka och sladd. De tre testfall som 

är utan halka och sladd sätter naturligtvis sina värden för halka samt sladd till 0. Svag halka 

och sladd innebär att värdet för halka sätts till 0,8 och värdet för sladd sätts till 0,4. Detta 
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skapar en förändring som går att upptäcka men som inte skapar väldigt svåra problem för 

bilarna. Stark halka och sladd innebär istället att värdet för halka ligger på 0,97 och att värdet 

för sladd är 0,7. Detta skapar mer problem för bilarna än de svaga värdena. 

För att kunna utvärdera hur de nio olika fallen skiljer sig från varandra är det viktigt att alla 

värden förutom mängden halka, mängden sladd och även typen av nätverksarkitektur, alltid 

är desamma. Alltså ska mutationschans etc. vara densamma i alla exekveringar. 

Eftersom mycket är baserat på slumpen i den evolutionära algoritmen och eftersom nätverkets 

ursprungliga vikter är slumpade, så är det väldigt viktigt att alla nio scenarion körs många 

gånger. Även om alla olika scenarion körs många gånger så betyder det inte att slumpen kan 

uteslutas i utvärderingen, men genom att köra experimenten många gångar så minskar risken 

att exempelvis en viss nätverksarkitektur aldrig når upp till sin potential. Eftersom 

experimenten körs många gånger så testas två olika banor där hälften av testscenarierna körs 

på en bana och hälften på en annan. På detta sätt kan banor med varierande svårighetsgrad 

testas för att se om det finns skillnader mellan hur de olika nätverksarkitekturerna presterar. 

Varje scenario har körts 5 gånger per bana på 2 olika banor (vilket ger 90 olika experiment). 

Resultaten utvärderas genom att varje enskilt experiment körs tills den evolutionära 

algoritmen är klar. Sedan jämförs hur långt de olika bilarna tog sig längs med banan genom 

att räkna antalet milstenar som sattes ut, alternativt se om bilen tog sig i mål. Genom att läsa 

av hur många gånger bilen uppdaterades innan den antingen krockade eller nådde mål 

(alternativt nådde 10000 uppdateringar) ges information om vilken arkitektur som gav bilar 

som åkte snabbast. På så sätt kan arkitekturer enkelt jämföras mot varandra trots att deras 

bilar tog sig lika långt längs med banan. 

Den objektiva datan (tider och avstånd) används för att skapa tabeller som jämför de olika 

arkitekturerna under de olika förhållandena och kan på så vis ge en konkret bild av hur en viss 

arkitektur har förhållit sig till andra arkitekturer. 

4.8 Pilotstudie 

I slutskedet av implementationsarbetet utfördes en pilotstudie för att testa programmets 

utvärderbarhet. (För den slutgiltiga studien se avsnitt 5.) Efter denna pilotstudie 

uppmärksammades brister hos programmet vilket ledde till att en del förändringar skedde i 

implementationen av den evolutionära algoritmen och även hos uppbyggnaden av de olika 

nätverksarkitekturerna. I pilotstudien användes även en annan bana än de som användes i 

den slutgiltiga studien. Pilotstudien består av tre mindre studier där varje ny studie testar en 

ny version av programmet där förändringar har gjorts baserat på resultatet i den tidigare 

studien. Den bana som bilarna fick köra under pilotstudien visas i Figur 15 nedan. 
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Figur 15 Banan som användes i pilotstudien 

Då resultaten diskuteras kommer de bilar som fås fram som resultat ur de nio olika testfallen 

använda de namn som går att se i Tabell 1 i metodbeskrivningen. Då pilotstudien inte är den 

slutgiltiga studien så kommer inte resultaten analyseras mer än vad som är nödvändigt för att 

förstå resonemangen bakom de förändringar som skedde hos artefakten som en följd av 

studierna. För den slutgiltiga studien se avsnitt 5. 

4.8.1 Den första studien 

Den första studien gjordes på den ursprungliga versionen av programmet som har beskrivits 

i de tidigare avsnitten. Resultaten från denna studie går att finna i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Resultat från pilotstudie 1. 

 Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 

FF_Ingen 402 710 867 1371 

Elman_Ingen 444 523 1087 1539 

ESCN_Ingen 449 496 716 749 

FF_Svag 321 332 360 410 

Elman_Svag 297 385 573 573 

ESCN_Svag 315 406 2105 (26) 255 

FF_Stark 452 490 544 571 

Elman_Stark 480 579 631 690 

ESCN_Stark 468 822 865 1604 
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Fyra iterationer genomfördes per testscenario och resultaten för de olika iterationerna är 

ordnade så att det bästa fallen hamnar till vänster i tabellen och att resultaten blir sämre och 

sämre för varje steg till höger. På detta sätt blir det enklare att jämföra resultaten mellan de 

olika testfallen. För de bilar som nådde mål visas antalet uppdateringar bilen använde för att 

nå målområdet, alltså är ett lägre tal bättre. De bilar som inte nådde mål representeras av en 

röd cell i tabellen där antalet milstenar bilen satte ut visas inom parantes (detta motsvarar 

alltså avståndet bilen tog sig längs med banan och ett högre värde är alltid bättre) och antalet 

uppdateringar bilen använde visas efter parentesen. 

Från resultaten av denna första pilotstudie går det att se att det verkar som om algoritmen ofta 

fastnar i lokala maxima. Detta går att se eftersom spridningen är väldigt stor på resultaten 

mellan de olika iterationerna. Exempelvis använder FF_Ingen 402 uppdateringar för att nå 

mål i sitt bästa fall (vilket skulle kunna vara ännu bättre), och når i sina andra fall mål på 710, 

867 respektive 1371 uppdateringar. Det verkar som om väldigt många körningar resulterar i 

resultat som ligger väldigt långt ifrån en optimal lösning, alltså har lösningen hittat ett lågt 

lokalt maxima. I Tabell 2 ovan går det även att se andra exempel på sådana här spridningar 

samt sämre resultat. 

Då lösningarna hos en evolutionär algoritm hamnar i lokala maxima är det önskvärt att öka 

algoritmens fokus på utforskning (och därmed minska optimering). Då lösningens 

mutationschans redan var relativt hög, antalet individer som valdes till turneringsselektion 

var relativt låg och chansen att nya individer skapades genom tvåpunktskorsning istället för 

genom kopiering av en förälder var relativt hög, så kändes det inte lämpligt att ändra dessa 

värden. Istället modifierades antalet individer i populationen från 100 till 200 för att låta en 

population innehålla fler olika lösningar och därmed täcks en större andel av lösningsrymden 

av populationen. En annan modifikation av programmet var att öka intervallet för 

ursprungsvärdena på de artificiella neurala nätverkens vikter från [-1, 1] till [-10, 10]. 

Anledningen till detta är eftersom en enskild vikt i detta fall kan ha en större inverkan än 

tidigare i förhållande till andra vikter, och på detta sätt skapas möjligheter till fler lösningar. 

Då vikternas intervall förändrades blev det även relevant att ändra offset-värdet för den 

likformiga offset-mutationen. Ursprungligen startade detta värde på 0,5 och rörde sig linjärt 

mot 0,05 men efter denna studie är värdet satt till att starta på 7,5 och att röra sig linjärt mot 

1,5. Slutligen förändrades även sättet som fitness-funktionen satte ett värde på bilar som når 

mål. Ursprungligen sattes värdet till det absolut högsta värdet som datatypen float kan ha, 

minus antalet uppdateringar bilen använde, men efter denna studie sattes istället 20000 

minus antalet uppdateringar då detta tal blir mycket mer läsbart då det skrivs ut i fönstret. 

4.8.2 Den andra studien 

En pilotstudie till utfördes då de ändringar beskrivna i avsnittet ovan var genomförda för att 

kunna avgöra om de förändringar som gjorts fick resultaten att bli bättre. Förutom 

ändringarna som nämnts så fungerade denna studie exakt likadant. Eftersom bilarna kör på 

samma bana även här så kan värdena i Tabell 3 nedan enkelt jämföras med värdena i Tabell 2 

för att se vilken version av programmet som gett bäst resultat. 

 

 



 29 

Tabell 3 Resultat från pilotstudie 2 

 Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 

FF_Ingen 304 309 314 330 

Elman_Ingen 322 327 342 393 

ESCN_Ingen 302 303 310 348 

FF_Svag 259 261 261 264 

Elman_Svag 261 262 262 (26) 254 

ESCN_Svag 258 259 259 260 

FF_Stark 302 338 343 355 

Elman_Stark 901 1143 (28) 339 (28) 341 

ESCN_Stark 344 365 372 1174 

 

Genom att jämföra värdena i Tabell 2 och Tabell 3 är det lätt att se att resultaten har förbättrats 

avsevärt i och med de förändringar som har gjorts. De olika testscenariernas bästa värden har 

blivit ännu lägre (alltså bättre) och spridningen mellan de olika iterationerna har minskats 

avsevärt så att de sämre värdena hos de olika fallen ligger närmre de bättre värdena. Detta 

tyder på at lösningar inte får lika slumpartade resultat med denna lösning utan algoritmen 

söker sig till ungefär samma lösningar vid de olika körningarna eftersom algoritmen verkar 

finna mycket bättre områden i lösningsrymden än tidigare. Efter dessa förändringar kan mer 

trovärdiga slutsatser dras från resultaten då värdena inte verkar vara lika influerade av 

slumpen, och programmet anses därmed vara tillräckligt bra för att kunna göra en bra studie 

på. 

4.8.3 Den tredje studien 

Anledningen till att en avslutande tredje pilotstudie genomfördes var eftersom motiveringen 

bakom vilket antal neuroner som valdes till gömda lager och kontextlager i lösningen var 

väldigt svag. Relativt höga tal valdes och sedan behölls dessa eftersom de verkade fungera bra. 

Däremot så är det mycket mer önskvärt att använda så få neuroner som möjligt i dessa lager 

för att undvika overfitting (se 2.1). Ursprungligen var antalet neuroner i det gömda lagret i 

feedforwardnätverket och Elmannätverket 9 sigmoidneuroner samt en biasneuron, men inför 

denna studie ändrades antalet till 5 sigmoidneuroner och en biasneuron. Antalet neuroner i 

Elmannätverkets kontextlager sattes till 5 identitetsneuroner samt en biasneuron eftersom det 

måste innehålla lika många identitetsneuroner som det finns sigmoidneuroner i det gömda 

lagret, eftersom dessa värden kopieras till identitetsneuronerna. Slutligen ändrades antalet 

sigmoidneuroner i ESCN-nätverket från 8 till 3. Efter denna studie är det intressant att se om 

resultaten är oförändrade eller om de har blivit sämre. Ett väldigt bra fall vore om resultaten 

var lika bra som tidigare trots att antalet neuroner och kopplingar i nätverken minskat. 

Resultaten från denna studie går att se i Tabell 4 nedan, och eftersom samma bana har körts 

av alla bilar i pilotstudien så kan resultaten jämföras direkt med de i Tabell 3. 
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Tabell 4 Resultat från pilotstudie 3 

 Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 

FF_Ingen 317 325 332 369 

Elman_Ingen 336 351 383 975 

ESCN_Ingen 301 302 308 334 

FF_Svag 259 261 261 262 

Elman_Svag 262 269 272 (27) 263 

ESCN_Svag 259 260 260 260 

FF_Stark 319 335 348 348 

Elman_Stark 373 382 605 997 

ESCN_Stark 315 357 374 377 

 

Denna studie visar på väldigt liknande resultat i förhållande till den tidigare studien i Tabell 

3. En del fall har presterat lite bättre och en del lite sämre. I och med detta används nu de nya 

uppbyggnaderna av de artificiella neurala nätverken. Det vore egentligen bättre att utföra fler 

tester för att hitta det absolut minsta antalet neuroner som medför att lösningarna fortfarande 

håller samma eller väldigt liknande kvalité. För att vara ännu mer säker på att ingen 

overfitting sker hade det även varit optimalt att låta bilarna köra på en eller flera banor utöver 

den som användes då de tränats färdigt, för att se så att de har lärt sig det generella beteendet 

stället för att ha lärt sig banan utantill. Dock har inte tid funnits för att optimera nätverkens 

arkitektur mer än såhär. 

Det är alltså denna version av programmet som används i den slutgiltiga studien i nästa avsnitt 

(5). Trots att det är samma version av programmet används inte dessa resultat i analysen då 

den slutgiltiga studien testar på andra banor. De banorna som användes i den riktiga studien 

har fördelen att målområdet är större och banan fortsätter en bit efter mållinjen. Tanken 

bakom detta är att bilar inte ska tolka målet som en återvändsgränd. Detta är eftersom det 

finns vissa bilar under evolutionsprocessen som har gjort just detta, och det är möjligt att bilar 

vars beteende går ut på att hålla sig borta från alla väggar under alla omständigheter 

missgynnas av de tidigare banornas uppbyggnad. 
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5 Utvärdering 

Detta kapitel presenterar undersökningen och studiens resultat. En analys utförs sedan för att 

försöka klargöra vad resultaten beror på och vad de innebär för studien, samt vad för brister 

som finns hos programmet och undersökningen, samt hur pålitlig datan är. Slutligen dras 

slutsatser baserat på analysen och resultaten, och återkopplingar sker till 

problemformuleringen (se 3) för att svara på frågeställningen och jämföra resultaten av 

studien med hypotesen. 

5.1 Presentation av undersökning 

Den undersökning som har gjorts har utförts på två olika banor. Dessa banor går att finna i 

Figur 16 samt Figur 17 nedan. Bana 1 är kortare än bana 2 och har även större svängar och 

bredare vägar, medan bana 2 har smalare vägar samt en del skarpare svängar. 

 

Figur 16 Bana 1 (som är en av banorna som används i undersökningen) 
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Figur 17 Bana 2 (som är en av banorna som används i undersökningen) 

De nio olika testscenarierna som finns beskrivna i metodbeskrivningen (avsnitt 3.1) och är 

listade i Tabell 1, kördes i 5 iterationer per bana, (alltså består studien av totalt 90 enskilda 

experiment). Resultaten för de olika iterationerna är ordnade så att det bästa fallen hamnar 

till vänster i tabellen och att resultaten blir sämre och sämre för varje steg till höger. På detta 

sätt blir det enklare att jämföra resultaten mellan de olika nätverksarkitekturerna. För de bilar 

som nådde mål visas antalet uppdateringar bilen använde för att nå målområdet, alltså är ett 

lägre tal bättre. De bilar som inte nådde mål representeras av en röd cell i tabellen där antalet 

milstenar bilen satte ut visas inom parantes (detta motsvarar alltså avståndet bilen tog sig 

längs med banan och ett högre värde är alltid bättre) och antalet uppdateringar bilen använde 

visas efter parentesen. Resultaten från körningarna på bana 1 (se Figur 16) visas i Tabell 5 

nedan. 
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Tabell 5 Resultat från studien på bana 1. 

 Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 Iteration 5 

FF_Ingen 338 347 347 355 361 

Elman_Ingen 334 355 374 385 607 

ESCN_Ingen 337 347 351 351 352 

FF_Svag 280 280 283 283 284 

Elman_Svag 278 283 290 290 304 

ESCN_Svag 277 282 282 283 283 

FF_Stark 360 374 376 385 (27) 315 

Elman_Stark 372 864 (27) 373 (27) 767 (34) 1504 

ESCN_Stark 344 370 373 375 376 

 

För att skillnader mellan de olika scenarierna ska bli enklare att tyda finns en förenklad 

version av datan i Tabell 6 nedan. I denna tabell visas medelvärdet hos varje testfall och även 

det bästa samt det sämsta värdet. Att räkna ut medelvärdet är ett problem då datan för bilar 

som inte når mål representeras på ett helt annat sätt. Detta har lösts genom att medelvärdet 

tas från de bilar som nådde mål, och antalet iterationer som inte nådde mål skrivs inom 

parentes efter medelvärdet. Då någon iteration inte nådde mål representeras värdet av en röd 

cell i tabellen. 

Tabell 6 Medelvärden och bästa respektive sämsta värden från studien på bana 1. 

 Medelvärde Bästa värde Sämsta värde 

FF_Ingen 349,6 338 361 

Elman_Ingen 411 334 607 

ESCN_Ingen 347,6 337 352 

FF_Svag 282 280 284 

Elman_Svag 289 278 304 

ESCN_Svag 281,4 277 283 

FF_Stark 373,75 (1) 360 (27) 315 

Elman_Stark 618 (3) 372 (34) 1504 

ESCN_Stark 367,6 344 376 
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Resultaten i Tabell 6 ovan visar på ett tydligt mönster mellan de olika nätversarkitekturerna. 

Oberoende av vilken komplexitet som används i simuleringen presterar ESCN bäst då det i 

alla tre fallen har det bästa medelvärdet, det bästa sämsta-värdet och i två fall det lägsta antalet 

uppdateringar i det bästa värdet. Näst bäst har feedforward-arkitekturen presterat då 

medelvärdet i alla tre fallen är näst bäst, och även det sämsta värdet är näst bäst i alla tre fall. 

Däremot genererar feedforward-nätverket det sämsta bästa-värdet vid två av de tre olika 

simuleringarna. Om tanken är att ett så bra nätverk som möjligt ska finnas över ett flertal 

försök är alltså feedforward det sämsta alternativet baserat på denna data då de andra 

arkitekturerna verkar finna bättre lösningar, dock ligger feedforward så pass nära så att alla 

nätverken finner ungefär lika bra lösningar. Feedforward är trots detta generellt sett mer 

pålitligt än Elman som har en stor chans att finna de sämsta lösningarna. Överlag har Elman 

presterat sämst då det i alla tre fall har det sämsta medelvärdet och de sämsta sämsta-värdena. 

Värdena från körningarna av bana 1 verkar dock visa på att Elman-arkitekturen kan ge relativt 

bra lösningar, då den vid fallet med ingen halka eller sladd genererade den allra bästa 

lösningen, och i de andra två fallen fann den näst bästa lösningen. 

Om Tabell 5 observeras blir det tydligt att alla tre nätverk genererar lösningar som är ungefär 

lika bra, skillnaderna mellan värdena är ofta relativt låga. Däremot finns en del extremfall där 

resultaten är betydligt sämre (då främst hos Elman men även i ett fall hos FF_Stark), men 

överlag presterar alla tre arkitekturer bra. Däremot blir det tydligt att Elman (och till viss del 

Feedforward) får problem att lösa problemet då stark halka och sladd används i simuleringen, 

vilket verkar tyda på att problemet blir en större utmaning att lösa då komplexiteten hos 

simuleringen ökar. En sista intressant observation som kan göras är att resultaten är bättre då 

svag halka och sladd används i simuleringen än när den är helt obefintlig. Anledningen till 

detta bör vara eftersom bilarna kan lära sig att använda halkan för att ta svängar snabbare 

utan att behöva sakta ner lika mycket som då ingen halka eller sladd existerar, eftersom bilar 

kan utnyttja att de kan ha en hasighet i sidled. Figur 18 nedan visar skillnaden mellan det bästa 

fallet då ingen halka eller sladd används och det bästa fallet då svag halka och sladd används 

i simuleringen. 
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Figur 18 En jämförelse av ESCN_Ingen (det övre fönstret) och ESCN_Svag (det 
nedre fönstret). 

Resultaten av studien som skedde på bana 2 (se Figur 17), som är en svårare bana vilken skapar 

mer komplexitet hos lösningarna, finns presenterade i Tabell 7 nedan. 
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Tabell 7 Resultat från studien på bana 2. 

 Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 Iteration 4 Iteration 5 

FF_Ingen 776 806 818 832 846 

Elman_Ingen 1144 (19) 199 (30) 679 (31) 1048 (53) 8388 

ESCN_Ingen 769 813 817 820 833 

FF_Svag 570 577 587 589 655 

Elman_Svag 1088 (19) 197 (33) 5199 (38) 991 (39) 1245 

ESCN_Svag 574 582 602 609 644 

FF_Stark 904 910 924 928 942 

Elman_Stark 1481 2105 (29) 552 (30) 1192 (33) 1716 

ESCN_Stark 867 887 898 1010 2203 

 

För att skillnader mellan de olika scenarierna ska bli enklare att tyda finns även i detta fall en 

förenklad version av datan i Tabell 8 nedan. I denna tabell visas medelvärdet hos varje testfall 

och även det bästa samt det sämsta värdet. Medelvärdet räknas ut på exakt samma sätt som 

på bana 1 och då någon iteration inte nådde mål representeras detta även här av en röd cell. 

Tabell 8 Medelvärden och bästa respektive sämsta värden från studien på bana 2. 

 Medelvärde Bästa värde Sämsta värde 

FF_Ingen 815,6 776 846 

Elman_Ingen 1144 (4) 1144 (53) 8388 

ESCN_Ingen 810,4 769 833 

FF_Svag 595,6 570 655 

Elman_Svag 1088 (4) 1088 (39) 1245 

ESCN_Svag 602,2 574 644 

FF_Stark 921,6 904 942 

Elman_Stark 1793 (3) 1481 (33) 1716 

ESCN_Stark 1173 867 2203 

 

Resultaten från bana 2 skiljer sig avsevärt från resultaten från bana 1, däremot visar även 

denna data att bilar generellt sätt presterar bäst då svag halka och sladd används i 
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simuleringen och sämst då stark halka och sladd används. Från resultaten ovan är det svårt 

att dra en slutsats om vilken arkitektur som presterade bäst. Feedforward har överlag bäst 

medelvärde men om man endast tittar på de bästa värdena så finner ESCN det bästa värdet i 

två av tre fall. Överlag är också resultaten mellan Feedforward och ESCN väldigt lika då antalet 

uppdateringar ofta ligger på liknande värden. Det är dock väldigt tydligt att Elman har 

presterat sämst då endast en eller två iterationer per fall har nått mål, medan bilarna som 

använder Feedforward-nätverk eller ESCN alltid nådde mål. De bilar som använde Elman och 

nådde mål var även relativt sett väldigt dåliga lösningar jämfört med bilar som använde en 

annan arkitektur. En slutsats som kan dras är att Elman presterar väldigt dåligt då en viss 

komplexitet nås, då bilarna som använder Elman-nätverk har presterat väldigt dåligt överlag 

på bana 2 (som är ett mycket mer komplext problem att lösa än bana 1) och även då stark halka 

och sladd användes på bana 1. 

5.2 Analys 

5.2.1 Brister hos undersökningen och programmet 

Innan en analys av resultatet och dess innebörd sker så analyseras ett par brister hos 

programmet, undersökningen och datans pålitlighet. 

En första nackdel hos programmet är att fitness-funktionen har brister. Att ta fram en optimal 

fitness-funktion är inte en lätt uppgift. I detta fall prioriteras bilar som sätter ut fler milstenar 

alltid som en bättre bil. Nackdelen med detta är att bilar som exempelvis åker framåt otroligt 

långsamt, åker baklänges eller i cirklar, men som tar sig relativt långt, prioriteras framför en 

bil som kör mycket snabbare och realistiskt men som inte kommer riktigt lika långt. Detta kan 

innebära att bilar med värden som inte är önskvärda prioriteras framför bilar med bättre 

beteenden vid selektion, vilket leder till att den evolutionära algoritmen presterar sämre än 

om en bättre fitness-funktion hade använts. 

En annan möjlig brist hos programmet är antalet sensorer som bilarna använder sig av. Det 

möjliga problemet är att sensorerna tillsammans ser väldigt få punkter. En riktig förare har 

potential att se i otroligt många riktningar (speciellt framför bilen) men den artificiella föraren 

ser bara i fem olika riktningar (om man bortser från de två sensorerna som pekar bakåt). Om 

föraren ska upptäcka en sväng tidigt för att kunna förbereda sig inför denna är det viktigt att 

någon av sensorerna pekar i en sådan riktning så att den upptäcker svängen, men i och med 

att stora områden mellan sensorerna är osynliga för den artificiella intelligensen har den inte 

samma potential som om det fanns fler. Dock hade fler sensorer resulterat i ett större 

inputlager till nätverken och även fler avståndskontroller per uppdatering vilket hade lett till 

att programmet hade tagit mycket längre tid att köra. 

Ytterligare en nackdel är att det finns problem med hur avstånd bedöms med hjälp av 

milstenar. Figur 19 nedan visar tre olika körningar där lika många milstenar har placerats ut. 
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Figur 19 Tre olika fall där 27 milstenar har placerats ut. 
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I Figur 19 blir det tydligt att detta inte var ett rättvist sätt att representera avståndet, eftersom 

bilar som inte åker särskilt rakt, utan åker fram och tillbaka, kan sätta ut fler milstenar utan 

att ta sig närmare mål än den andra bilen. I det översta exemplet blir det även tydligt att antalet 

milstenar inte säger något om vart bilen tog sig, utan en bil kan sätta ut ett flertal milstenar 

för att sedan åka tillbaka och krocka mycket närmre startpunkten, i dessa fall borde antalet 

milstenar vara liknande en bil som åkte direkt till denna punkt för att det ska vara ett rättvist 

system. Eftersom antalet milstenar har en direkt påverkan på fitness-värden (åtminstone tills 

bilar har lärt sig att åka hela vägen till mål) så påverkar detta i sin tur selektionen och därmed 

kvalitén hos den evolutionära algoritmen. 

Någonting annat som troligtvis inte är optimalt i lösningen är antalet neuroner i gömda lager 

och kontextlager hos de olika arkitekturerna. Att en riktig studie aldrig hann genomföras för 

att hitta den optimala gränsen på antal neuroner i dessa lager är såklart en nackdel då det är 

möjligt att de olika arkitekturerna inte kan leva upp till sin fulla potential, eller att overfitting 

(se 2.1) har skett hos någon arkitektur. Det finns även en risk att resultaten inte är helt rättvisa 

om en viss arkitektur hade ett optimalt antal neuroner i sina gömda lager eller kontextlager 

medan en annan arkitektur var långt ifrån sin optimala uppbyggnad. 

Det är även värt att analysera över hur pålitlig datan som har fåtts av studien är. Då en 

evolutionär algoritm används har slumpen en stor inverkan på resultatet då den ursprungliga 

populationens genom är slumpat och det är även slump involverat i selektion, reproduktion 

och mutation. I och med detta vore det bättre om det hade funnits tid till att köra fler 

iterationer per testfall då detta hade gett mer trovärdig data. I nuläget finns det en risk att 

exempelvis de små skillnaderna mellan ESCN och feedforward-nätverk beror helt eller delvis 

på slumpen. 

5.2.2 Analys av resultat 

Baserat på studiens resultat presterade ESCN bäst överlag, dock är det inte helt uppenbart vad 

detta beror på. En enkel förklaring vore att ESCN gynnas av sitt långtidsminne vilket inte 

feedforward-arkitekturen har, men det kan även vara så att beslutsneuronen aldrig aktiveras 

vilket innebär att vikterna aldrig skrivs över. Detta skulle resultera i att nätverket hade 

fungerat som ett feedforward-nätverk utan ett gömt lager. Då det är väldigt intressant att ta 

reda på mer om hur ESCN använde sig av sitt långtidsminne utfördes en extra studie med just 

detta syfte, vilken går att finna i avsnitt 5.2.3. ESCN presterade inte mycket bättre än 

feedforward-arkitekturen, och det är inte lätt att med säkerhet säga att denna skillnad inte 

berodde på slumpfaktorn hos den evolutionära algoritmen eller på att antalet neuroner i de 

olika lagren gav den ena arkitekturen en fördel som inte hade med minnet att göra. Däremot 

så var ESCN tillräckligt konsistent i sitt övertag för att det ska kännas någolunda troligt att det 

åtminstone inte berodde på slumpfaktorn. 

Att feedforward-arkitekturen presterar nästan lika bra som ESCN tyder på att minne inte är 

till en stor fördel (då feedforward-arkitekturen är grundfallet som inte använder något form 

av minne). Däremot är det inte helt klart om fördelen som ESCN har över feedforward beror 

på just minnet eller någon annan aspekt (för den extra studien av hur ESCN använder sitt 

långtidsminne se 5.2.3). Någonting som resultaten visade på var att feedforward-nätverk vid 

hög komplexitet gav bättre medelvärde än ESCN. Anledningen till detta var att feedforward-

nätverk sällan genererade väldigt dåliga bilar (men de genererade inte de bästa överlag heller). 

Anledningen till att ESCN genererade värre sämsta fall kan kanske vara eftersom feedforward 

är mer lättränat än ESCN då feedforward-nätverk inte är lika komplexa. 
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Vad som gjorde att Elman-nätverken presterade sämst, och att de presterade riktigt dåligt vid 

problem med hög komplexitet, är inte självklart. Orsaken skulle kunna vara att det neurala 

nätverket är svårare att träna jämfört med de andra två arkitekturerna då nätverket hela tiden 

måste ta hänsyn till sitt korttidsminne och inputen, och ändå generera rätt beteende. Detta 

stämmer även delvis in på ESCN såklart, men skillnaden med ESCN är att beslutsneuronen 

gör att minnet endast används vid särskilda tillfällen och inte varje gång som input skickas till 

nätverket. Även detta gör att det vore intressant att faktiskt se när ESCN använder sitt 

långtidsminne, och en undersökning av just detta görs i avsnittet nedan (5.2.3). 

5.2.3 Studie av hur ESCN använder sitt långtidsminne 

För att kunna visualisera när ESCN använder sitt långtidsminne under körning så gjordes en 

förändring i programkoden så att en röd bil målas ut på bilens dåvarande position när 

beslutsneuronen i nätverket aktiveras. Ett exempel på hur detta kan se ut vid körning visas i 

Figur 20 nedan. 

 

Figur 20 Exempel på visualiseringen av när ESCN använder sitt långtidsminne 

I Figur 20 går det att se att minnet används vid nästan varje uppdatering i detta fall men några 

luckor finns där ett antal uppdateringar sker utan att nätverket skriver om sina vikter. I detta 

fall har inte den evolutionära algoritmen körts klart. I Figur 21 nedan visas tio körningar av 

programmet där fem körs på respektive bana och komplexiteten är i alla tio fall satt till stark 

halka respektive sladd. 
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Figur 21 De tio körningarna som visualiserar när ESCN använder minnet. 
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Någonting som är väldigt tydligt i Figur 21 är att lösningarna som algoritmen har funnit 

medför att ESCN-nätverken antingen skriver över sina vikter (använder sitt långtidsminne) 

vid varje uppdatering eller att det aldrig skriver över sina vikter (och därmed aldrig använder 

sitt minne). Då minnet aldrig används fungerar ESCN-nätverken som ett feedforward-nätverk 

utan något gömt lager, alltså en simplare version än det feedforward-nätverk som används i 

studien. Att de tio testfallen antingen resulterar i att nätverket aldrig skriver över sina vikter 

eller att det alltid gör det är ett resultat som förvånar. Om det inte hade varit för att motsatsen 

bevisas i Figur 20, så hade det verkat troligt att en bugg gjorde så att programmet endast kunde 

visa antingen bara röda bilar, eller inga röda bilar, av någon arbiträr anledning. En annan 

tanke hade kunnat vara att det finns en bugg som gör att vikterna aldrig ändras vilket gör att 

det inte spelar någon roll om beslutsneuronen aktiveras eller inte, men i så fall hade det 

troligtvis funnits fall där röda bilar var slumpvis utplacerade längs med banan, då algoritmen 

inte hade behövt justera vikterna så att beslutsneuronen alltid blev aktiverad. 

Då det är intressant att se om resultaten påverkas av om vikterna skrivs över vid varje 

uppdatering eller att minnet aldrig används har resultaten från de tio körningarna samlats i 

Tabell 9 nedan. Resultaten har placerats så att resultat som är bättre hamnar högre upp i 

tabellen och de som är sämre placeras längre ned. Resultaten som visas är antalet 

uppdateringar som användes för att komma i mål. Om talet följs av bokstaven m så innebär 

detta att detta var ett av de fall där nätverket alltid använde sitt minne. 

Tabell 9 Resultaten från de tio körningarna som visualiserar när ESCN använder minnet. 

Bana 1 Bana 2 

368 M 840 

371 864 M 

373 M 876 M 

373 M 877 

1203 915 M 

 

Genom att läsa av värdena i Tabell 9 verkar det som att ingen av de två olika teknikerna som 

nätverken använder har någon särskild inverkan på om resultatet blir bättre eller sämre. Dock 

har inte tillräckligt många tester hunnit köras för att ge någon tydlig bild av ett eventuellt 

samband, men av den data som finns så verkar det som att båda teknikerna har potential till 

lika bra eller dåliga lösningar. 

Om de fall där minnet används inte verkar prestera bättre än de fall där minnet inte har 

använts så är frågan varför ESCN har presterat lite bättre än vad feedforward-nätverken har 

gjort. Då minnet inte används skulle detta kunna vara eftersom att just detta problem inte 

gynnas av ett gömt lager och då får ESCN en fördel av den anledningen eftersom färre vikter 

behöver justeras (vikterna som inte går mellan input- och outputlagret blir irrelevanta då 

minnet inte används). Problemet med denna logik är att resultaten verkar bli lika bra då 

nätverket hela tiden skriver över sina vikter, vilket gör problemet mer komplext än hos 

feedforward-arkitekturen (feedforward-arkitekturen har 62 vikter medan ESCN-arkitekturen 
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har 254). Kanske skulle det kunna vara så att då inget minne används så är fördelen att 

problemet blir mindre komplext då endast 20 vikter påverkar utfallet, och att när minnet 

används så blir problemet mer komplext att lösa då 254 vikter används, men minnet gör att 

det finns fler möjliga lösningar som genererar ett bra resultat då ett visst beteende kan uppnås 

på så många olika sätt (alltså att en viss output kan fås från nätverket baserat på en viss input 

genom en stor kombination av olika värden på vikterna). 

Hypotesen i det tidigare avsnittet (5.2.2) som sade att Elman-arkitekturen kan ha presterat 

sämst eftersom det saknade förmågan att välja vid vilka uppdateringar som minnet skulle 

påverka resultatet är inte längre lika trolig då det blev tydligt av denna extra studie att ESCN 

ofta använde sig av sitt minne vid varje uppdateringen men ändå genererade bra bilar. Elman-

nätverken har också mycket färre vikter än ett ESCN (92 respektive 254 vikter) så problemet 

kan i den aspekten ses som enklare att lösa för ett Elman-nätverk. Det är möjligt att 

långtidsminne är ett mycket bättre typ av minne att ha i denna typ av problem, eller att själva 

uppbyggnaden av ett ESCN gör att en större andel av alla möjliga genom ger bra lösningar, 

eller att den evolutionära algoritmen borde vara anpassad för varje enskild arkitektur och att 

de exempelvis kräver olika fokus på utforskning och optimering. Hur som helst vore det 

väldigt intressant att finna ett svar till varför nätverken har presterat så pass olika, men det 

har inte funnits tid för det i detta arbete. 

5.3 Slutsatser 

Frågeställningen i problemformuleringen (se 3) var att ta reda på om det fanns några 

märkbara skillnader i hur bra arkitekturerna presterade, eller om alla verkade vara lika bra, 

samt om skillnad i komplexitet påverkade när en viss arkitektur var lämplig att använda. Av 

de resultat som har fåtts så är det tydligt att Elman-arkitekturen påverkas väldigt mycket av 

problemets komplexitet och att det inte är ett lämpligt val då komplexiteten blir för hög 

(åtminstone då arkitekturen innehåller så många neuroner som har använts här och med den 

evolutionära algoritm som har använts). Elman presterade alltid dåligt då stark halka och 

sladd användes i simuleringen och då banan var svårare presterade den dåligt i alla fallen. De 

andra två arkitekturerna presterade relativt bra oberoende av problemets komplexitet, dock 

så var resultaten överlag sämre då stark halka och sladd användes. Någonting som förvånade 

till en viss del var att bilarna fick bättre resultat då svag halka och sladd användes än när det 

inte fanns någon halka eller sladd. Syftet med att lägga till halka och sladd var ju för att öka 

komplexiteten på problemet och därmed öka utmaningen. Däremot så är det logiskt att halkan 

kan utnyttjas för att snabbare kunna ta svängar då bilarna inte behöver sakta ner lika mycket. 

När det gäller att ta reda på om någon arkitektur presterade bättre respektive sämre än någon 

annan arkitektur så pekar resultaten mot att ESCN överlag presterade bäst men att 

Feedforward-nätverket inte kom långt därefter. Elman-nätverket presterade däremot överlag 

betydligt sämre men var ganska jämlik med de andra två då komplexiteten var låg (vilket var 

när den enklare banan kördes med ingen eller svag halka respektive sladd). 

Hypotesen var att minne skulle kunna vara en fördel för bilarna. Tanken bakom detta var att 

nätverken med hjälp av minne skulle kunna upptäcka när bilen befann sig i halka eller sladd 

genom att ta hänsyn till tidigare tillstånd, och lära sig hantera dessa situationer. Däremot så 

stämde detta inte bra överens med resultaten eftersom Elman definitivt presterade sämre än 

feedforward, och därmed var en arkitektur som använde minne varken en förbättring eller lika 

bra. ESCN visar dock att minne kan vara en fördel, dock visar den extra studien (se 5.2.3), som 
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analyserar när ESCN använder sitt långtidsminne, att de bra resultaten fås även när minnet 

aldrig används, dock verkar det inte ha varit en nackdel då minnet användes då dessa resultat 

verkade vara lika bra. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Problemet som detta arbete har för syfte att svara på är att tre arkitekturer av ANN jämförs 

mot varandra då de används för att styra en bil i en 2D-simulering. De tre olika arkitekturerna 

som har utvärderats är Feedforward (inget minne finns representerat), Elman (korttidsminne 

finns representerat) och ESCN (långtidsminne finns representerat). Hypotesen var att det kan 

vara en fördel att använda Elman eller ESCN då dessa kan gynnas av sitt minne. Simuleringen 

har körts med tre olika versioner av varierande komplexitet genom att ändra hur mycket 

bilarna påverkats av halka och sladd. Två banor med olika svårighetsgrad används även i 

undersökningen. Nätverken har tränats med en evolutionär algoritm som försöker hitta de 

bästa vikterna för kopplingarna i nätverket.  

Bilarnas nätverk tar emot värden från avståndssensorer som sitter på bilen, samt bilens 

hastighet och svängningshastighet. Utifrån detta genererar nätverket en 

accelerationsförändring samt en svängningshastighetsförändring.  

En experimentmiljö utvecklades där bilar kan köra på banor som representeras av bilder där 

färger används för att representera exempelvis målområdet och väggarna. Bilar kör tills de 

antingen når mål, krockar eller använder 10000 uppdateringar utan att nå mål eller krocka. 

Programmet öppnar ett eller flera fönster som kör varsin evolutionär algoritm där bilar tas 

fram med evolution, och den bästa bilen från den senaste generationen visas upp för 

användaren. Programmet har kört klart då den sista generationen är nådd. Det går att läsa av 

hur många uppdateringar bilen har använt samt vilket fitness-värde bilen blev tilldelat. Det 

går även att se hur bilen kör då den kör om och om igen tills fönstret stängs ned. 

Det stora designbeslutet bakom de olika nätverksarkitekturernas uppbyggnad var att avgöra 

hur stort antal neuroner det skulle vara i de gömda lagren och i kontextlagren. Dessa värden 

sattes efter en pilotstudie till 5 för feedforward- och Elman-nätverkets gömda lager, 5 i Elman-

nätverkets kontextlager samt 3 i ESCN-nätverkets kontextlager (i alla dessa fall är 

biasneuroner borträknade). 

En del värden hos den evolutionära algoritmen varierades även under processens gång för att 

ge en så bra algoritm som möjligt. Den evolutionära algoritmen har en populationsstorlek på 

200 och kör tills 1000 populationer har genererats. För selektion används turneringsselektion, 

för reproduktion används tvåpunktskorsning och för mutation används likformig offset-

mutation. Under algoritmens gång ändras en del värden, så som sannolikheter, för att skifta 

fokus från utforskning mot optimering desto längre algoritmen körs. 

I den slutgiltiga studien kördes fem iterationer av varje testfall, (antalet testfall var 18 då det 

finns tre nätverksarkitekturer, tre grader av varierande halka och sladd samt 2 olika banor). 

Resultaten visade på att ESCN genererade lite bättre lösningar än feedforward-nätverken, 

men det var ingen stor skillnad i hur pass bra resultaten var. Elman-nätverken genererade 

överlag sämst lösningar då deras bilar presterade väldigt dåligt då komplexiteten i 

simuleringen ökade, däremot presterade de betydligt mer likt de andra nätverken vid en låg 

komplexitet hos simuleringen, men Elman var dock även vid dessa fall fortfarande det sämsta 

alternativet. 
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Pålitligheten hos dessa resultat går att ifrågasätta då mycket hos den evolutionära algoritmen 

är baserat på slump, och att en viss arkitektur har presterat sämre behöver inte betyda att 

arkitekturen i sig är sämre, utan det skulle endast kunna betyda att de optimala lösningarna 

för den arkitekturen är svårare för den här evolutionära algoritmen att finna. Det är även inte 

helt säkert att antalet neuroner i gömda lager och kontextlager är optimala för alla tre 

arkitekturer så på detta sätt blir inte nödvändigtvis undersökningen helt rättvis. 

Det fanns inte tid att ta reda på varför Elman presterade så mycket sämre än de andra två 

arkitekturerna men en möjlig anledning skulle kunna vara att det helt enkelt är ett svårare 

nätverk att träna, eller att de olika arkitekturerna kräver olika fokus på optimering samt 

utforskning i den evolutionära algoritmen. 

En extra studie (som inte var allt för omfattande på grund av tidsbrist) utfördes slutligen för 

att kunna observera hur ESCN-arkitekturen använde sitt långtidsminne. Denna studie visade 

att nätverken, efter att den evolutionära algoritmen var klar, antingen aldrig använde sitt 

minne eller att de använde sitt minne vid varje uppdateringen, men i inget av de tio fallen 

användes minnet vid vissa uppdateringar och inte vid andra. Det fanns heller inget tydligt 

samband efter dessa tio körningar som pekade på att något av dessa två fall skulle generera 

bättre bilar. Baserat på denna studie och på att Elman-nätverken presterade så pass dåligt så 

verkar det som att minne inte gav några fördelar i dessa fall. Däremot är det inte helt enkelt 

att lista ut varför ESCN presterade lite bättre än feedforward i undersökningen, det finns 

fortfarande en möjlighet att långtidsminnet skulle kunna ha en viss inverkan på detta. 

6.2 Diskussion 

Det detta arbete har lyckats belysa är egentligen fler intressanta frågeställningar om resultatet 

än tydliga svar. Detta gör att arbetet kanske inte bidrar så mycket i ett större sammanhang 

förrän detta arbetas vidare på för att finna de riktiga anledningarna till varför de olika 

arkitekturerna presterade som de gjorde. Dock så kunde problemformuleringen besvaras, 

problemet är bara att det är svårt att kunna garantera att de svar som gavs är trovärdiga. 

Eftersom både Elman- och ESCN-arkitekturen har presterat konstigt till viss del så är det svårt 

att avgöra om dessa resultat faktiskt är så pass rättvisa som de hade behövt vara för att kunna 

tas som seriösa fakta. Om resultat i detta arbete jämförs med det som gjordes av Thieme 

(2002) (se 2.4.2) så motsäger dessa resultat hans resultat till viss del. I båda studierna 

presterade ESCN bäst, men i Thiemes studie presterade Elman bättre än feedforward, medan 

resultaten i denna studie pekar på att feedforward är betydligt bättre. Däremot är det väldigt 

viktigt att observera att olika problem löses här så det kan finnas en väldigt logisk förklaring 

till att resultaten i denna studie blev som de blev. 

Trovärdigheten i hos studien har även diskuterats i tidigare avsnitt, (se 5.2). 

6.2.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det intressant att fråga sig om någonting inte har gått rätt 

till. Då inga testpersoner har inkluderats i arbetet är inte detta en aspekt att oroa sig för, 

däremot är det även viktigt att all information som krävs för att processen som har genomförts 

ska vara förståelig och återupprepningsbar finns tillgänglig. I denna rapport har 

arbetsprocessen beskrivits efter bästa förmåga så att det ska vara tydligt vilka ändringar som 

skett under utvecklingens gång och alla resultat finns även inkluderade. Utöver detta finns 

även all programkod, och för varje körning av programmet som representeras i någon tabell 



 47 

finns en motsvarande skärmdump så att det ska gå att se exakt hur varje bil har kört om så 

önskas. Artefakten kan inte exekveras i alla nuvarande eller framtida hårdvaru- och 

mjukvarumiljöer men eftersom programkoden finns tillgänglig bör det inte vara ett allt för 

stort problem. 

Den eventuella samhälleliga nyttan av detta arbete är att arbetet eventuellt kan hjälpa till att 

utveckla området artificiella neurala nätverk inom artificiell intelligens. Detta område kan 

komma att användas till allt möjligt i framtiden som är svårt att spekulera kring i nuläget. Men 

då detta arbete fokuserar på simulering av bilar så är en uppenbar användning av kunskapen 

att man i framtiden kommer kunna utveckla bättre artificiell intelligens i bilspel. Men denna 

typ av artificiell intelligens är inte på något sätt begränsat till bilspel utan kan även användas 

till spel inom andra genrer. Användningsområdet kan även vara utanför spel som exempelvis 

inom robotiken. I framtiden kommer antagligen bilar kunna vara självstyrande och det är 

möjligt att de skulle använda sig av en liknande teknik som i detta fall, om än otroligt mycket 

mer avancerad än i denna studie. Artificiella neurala nätverk används för att ett program ska 

kunna lära sig själv att lösa problem, hur detta skulle kunna användas i framtiden går bara att 

spekulera kring men det är möjligt att man genom att utveckla forskningen inom detta område 

närmar sig en dag då en intelligens liknande en biologisk intelligens kan skapas i ett program. 

Den etiska aspekten kring att bidra till denna forskning, om än med ett otroligt litet bidrag, 

kan vara värd att diskutera. Det finns de som skulle påstå att spel är någonting negativt 

exempelvis då det kan orsaka beroende och att de ofta innehåller våld, medan andra skulle 

påstå att spel är positivt då det erbjuder underhållning och att det är ett sätt för konstnärer att 

uttrycka sig på. Om denna forskning skulle bidra till självstyrande bilar eller andra fordon så 

är det såklart möjligt att det ändå skulle finnas brister i dessa system och att de skulle kunna 

vara farliga, dock inte nödvändigtvis farligare än den genomsnittliga föraren, men om sådana 

här olyckor skulle ske så är frågan vem som är skyldig. Det går att argumentera för att de som 

hjälpt till att ta fram tekniken är de som har orsakat skadan då en mänsklig förare kanske hade 

kunnat undvika situationen. Eftersom denna teknik går att använda inom så många olika 

områden så känns det nästan självklart att det någon gång kommer att missbrukas, eller 

åtminstone kunna användas till någonting negativt. Förhoppningsvis ska dock kunskaper 

inom detta område främst användas inom områden där de hjälper människor och för 

utvecklingen framåt på positiva sätt. 

6.3 Framtida arbete 

Det finns mycket potential till framtida arbete på denna studie. En väldigt intressant fråga 

som aldrig besvarades var varför resultaten var så väldigt mycket sämre då Elman användes 

än när någon av de andra nätverksarkitekturerna användes. Att ta reda på mer om vad som 

orsakade detta kan vara väldigt intressant och det är möjligt att det finns mycket information 

om antingen evolutionära algoritmer eller artificiella neurala nätverk att hämta där. En metod 

för att åstadkomma detta skulle kunna vara att jämföra lösningsrymderna hos de olika 

arkitekturerna med varandra för att se varför det blev så svårt för den evolutionära algoritmen 

att finna bra lösningar. Det vore även intressant att ta reda på varför ESCN använde sitt 

långtidsminne på ett sådant speciellt sätt. Även här finns det troligen en intressant anledning 

som tyvärr inte hann undersökas till den grad att en säker slutsats kunde dras i detta arbete. 

Så båda dessa områden är definitivt områden där framtida arbete hade varit en möjlighet. 
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Ett annat möjligt framtida arbete vore att lägga ner mer tid på att få mera pålitliga resultat och 

som bättre representerar varje arkitekturs optimala potential. Ett sätt att åstadkomma en del 

av detta hade varit att köra otroligt mycket fler iterationer av de olika fallen och på sätt minska 

risken att slumpen kan påverka utfallet lika mycket. Ett annat sätt vore att balansera den 

evolutionära algoritmen till så nära perfektion som möjligt, så att de bästa möjliga lösningarna 

hittas så ofta som möjligt. Det är även möjligt att varje nätverk hade behövt en egen variant av 

algoritmen för att finna de bästa lösningarna för just den arkitekturen. Det hade även varit bra 

om tid hade kunnat läggas ned på att finna varje arkitekturs optimala uppbyggnad som 

undviker att nätverket kan lära sig hela banan utantill (overfitting, se 2.1), utan man 

exempelvis hade kunnat byta bana och att bilen hade klarat av att köra denna också. Detta 

görs genom att man inte har för många noder eller för många gömda lager. Det optimala är 

att finna ett läge där ingen overfitting sker men där inte så många noder har plockats bort så 

att det påverkar resultatet negativt. Det fanns inte tid att göra detta under detta arbete men 

det är definitivt någonting som borde göras i ett eventuellt framtida arbete. I nuläget är det 

inte säkert att undersökningen är så rättvis som den skulle kunna vara om varje arkitektur 

hade sin optimala uppbyggnad. 

Någonting annat som vore intressant att variera är vilken input som skickas till nätverken och 

vad för output dessa genererar. Det är möjligt att bilar hade kunnat få mer realistiska och 

bättre beteenden om de hade genererat annan output och/eller fått en annan typ av input. 

(Likt hur Welleby (2012) jämförde olika typer av input och output). 

För att göra studien mer applicerbar på moderna spel hade det varit intressant att utveckla en 

bättre experimentmiljö. En miljö som hade använt sig av tre dimensioner och där flera bilar 

hade kunnat köras samtidigt på banan. Det vore även intressant att implementera bilfysik som 

påminner mer om verklig bilfysik. Detta hade varit intressant eftersom detta arbete hade 

kunnat relatera mer till användningsområden i riktiga fordon och eftersom moderna spel ofta 

eftersträvar realism. 

Om det framtida arbetet kan ses ur ett ännu bredare perspektiv där ännu mer resurser finns 

tillgängliga så skulle det vara väldigt intressant att utföra en studie där olika varianter av varje 

arkitektur jämfördes mot varandra, (alltså olika mängder neuroner i de olika lagren och även 

olika antal gömda lager). Något annat som hade varit väldigt intressant att utforska hade varit 

att analysera hur lösningsrymden ser ut för varje arkitektur och försöka finna ett samband 

mellan egenskaper hos lösningsrymden och nätverkens uppbyggnad, för att på så sätt försöka 

hitta mer generella slutsatser kring när olika arkitekturer bör användas. Ett stort problem med 

att ta sig an problem likt det i detta arbete är att det inte finns generella regler för hur 

nätverken ska byggas upp, utan väldigt mycket är problemspecifikt. 
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