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Sammanfattning 
Samhällssäkerhet är en av de viktigaste prioriteringarna i ett land. För att effektivisera utvecklingen av 
säkerhet behövs en stor satsning. I projektet WASP Research Arena - Public Safety (WARA-PS) 
utforskas framtida möjligheter i sjöräddningstjänst. Genom att automatisera delar av 
sjöräddningstjänst kan det avsevärt effektiviseras och rädda fler liv än vad vi idag är kapabla att rädda. 
I denna rapport skapas ett designförslag för modulen Mission Partitioner (MP), en komponent i 
automatiserad sjöräddningstjänst. MP skapar och optimerar högnivå-uppdrag snabbare än någon 
människa. MP designas med aspekterna flexibilitet och utökningsbarhet för att enkelt kunna anpassas 
till nya användningsområden. Komponenterna Mission, Environment, Operation och Planner 
identifieras som de mest kritiska komponenterna för MP:s funktionalitet. Komponenten Planner 
representerar möjliga planeringsmetoder, i den skapade prototypen används GOAP. De resterande 
komponenterna designas med metoder som ger upphov till flexibilitet och utökningsbarhet såsom 
polymorphism. Analysen visar att systemet är flexibelt och utökningsbart för de kritiska 
komponenterna som tillhör MP. 
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1 Inledning 
Inledningen sammanfattar arbetet denna rapport ska genomföra, samt presenterar bakgrund för miljön 
arbetet skall utföras i. 

1.0.1 Bakgrund 
WASP är ett projekt menat för att driva forskning inom områdena data och elektronik för autonoma 
fordon. Arbetet görs mot olika scenarion såsom räddnings situationer till havs där autonoma båtar 
samt drönare skall automatiskt svara vid givet uppdrag för att leverera nödvändiga förnödenheter. 
WASP är ett samarbete mella Sveriges fyra största ICT universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och ett flertal företag 
däribland Combitech.  
 
Projektet skall utföras i WARA-PS, ett område för forskning med inriktning public safety inom 
WASP, som fokuserar på att hålla samhället och dess medborgare säkra vid olyckor, katastrofer eller 
störningar. Offentlig säkerhet kräver nya tekniska lösningar för att hantera  de extrema situationerna 
som kan uppkomma. För tillfället ligger fokuset i att autonoma system och programvara ska utvecklas 
för att hantera dessa situationer. De autonoma systemen utvecklas idag för sjöräddnings situationer. 

1.0.2 Motivering 
En expert på Combitech har identifierat avsaknaden av flexibilitet och utökningsbarhet hos 
komponenten “Mission Partitioner” och vill att ett nytt ramverk skall utvecklas för att stödja 
flexibilitet och utvecklingen av nya delkomponenter. I nuläget är varje uppdrag statiskt och går inte att 
ändra på under exekvering av programmet, detta medför stora kostnader vid tillägg av uppdrag eller 
ändring av uppdrag.  
 
Anledningen till att en mission partitioner ska skapas är att Combitech vill inkludera en maskin i 
planeringsprocessen. Detta för att en maskin kan utdela och optimera uppdrag i en hastighet och 
noggrannhet som är omöjligt för en människa att uppnå. Med mission partitioner komponenten som 
utökar WARA-PS nuvarande delegerings ramverk för att åstadkomma ett helt automatiserad uppdrag- 
och delegerings kontroll. 
 
Enligt Combitech är det viktigt att uppnå en hög flexibilitet och utökningsbarhet, detta för att minska 
arbetstid och för att på enkelt vis implementera framtida funktionaliteter. För att uppnå hög flexibilitet 
och utökningsbarhet i designen av mission partitioner ska den skapas med objektorienterad design 
som följer SOLID. Designen analyseras sedan för att verifiera att den är flexibel och utökningsbar. 

1.1 Syfte 
Syftet är att designa ett ramverk som dynamiskt skapar en handlingsplan för autonoma fordon i 
räddningssyfte. Ramverket ska lätt gå att utöka med diverse olika moduler som kan förekomma i 
framtiden. En prototyp ska även skapas utifrån designen för att säkerställa att ramverket funktionerar 
som önskat. För att utveckla detta ramverk behövs först och främst en djupgående beskrivning av det 
givna problemet och alla de krav som behöver uppnås. 
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1.2 Mission Partitioner 
Mission Partitioner (MP) är en komponent i projektet WARA-PS, ett projekt där man skapar ett 
system för automatiserad sjöräddningstjänst. Komponenten MP ska ersätta människan i processen när 
ett uppdrag behöver skapas. MP skapar en högnivåplan för resurser i ett uppdrag. Den aktiva planen 
utvärderas och beroende på resultatet genererar MP en ny plan för att hantera möjliga förändringar i 
miljön. MP producerar ett mål där varje resurs ges en mängd handlingar att utföra, till exempel kan 
resursen båt bli given operationerna åk till en position och lämna ett föremål vid positionen. Båtens 
plan kan uppdateras. Uppdateringen kan planera om rutten för båten, eller om båten inte längre är 
kapabel att utföra uppdraget kan en flygande resurs ta över uppdraget. 
 

 
 
Figur 1: Figuren visar informationen tillgänglig i de olika uppdragsnivåerna. Dessa nivåer är: skapa 
uppdrag, planera uppdrag och exekvera uppdrag. 

1.3 Systemets preliminära kravspecifikation och rekommendationer 
Ramverket mission partitioner ska vara kapabelt att hantera flera olika uppdrag. Det ska vara enkelt 
att utöka ramverket, till exempel lägga till nya uppdrag eller nya fordon. Combitech rekommenderar 
starkt att använda .NET Core 2.2 eller en senare version, för GUI (Graphical User Interface) bör .NET 
och Unity användas. 

1.3.1 Mission 
Enligt Combitech skall komponenten Mission designas med hög nivå av utökningsbarhet. I 
WARA-PS finns nu tre uppdrag Search & Rescue, Transport och Surveillance. Komponenten ska 
vara designad på sådant sätt att den lätt kan utökas till att behandla fler typer av uppdrag.  
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1.3.2 Environment scorer 
Combitech beskriver komponenten Environment scorer till att karakterisera och betygsätta miljön 
farkoster skall färdas i. Komponenten ska designas med hög flexibilitet då den kan representera olika 
miljöer samtidigt till exempel väder och terräng. Utökningsbarhet är enligt Combitech viktigt då det 
finns fler miljöer att lägga till, till exempel oförutsägbara hinder. 

1.3.3 Vehicles 
Resurs eller fordon är definierade enligt vilka miljöer de kan färdas i, avståndet de kan färdas, 
hastigheten de kan färdas i samt vikten av vad de kan bära till exempel flytvästar (1kg). Fordon 
kommer inte ha konkreta klasser som specificerar vad för sorts fordon de är och därför kommer 
varken flexibiliteten eller utökningsbarheten beaktas, istället fokuserar designen på abstraktion. De 
olika tillgängliga resurserna sparas i en databas som kan hämtas vid förfråga av specifik förmåga. 

1.3 Problemformulering 
Problemet denna rapport ska lösa är: 
 

● Hur kan en design för ett MP ramverk till autonom sjöräddningstjänst med fokus på 
flexibilitet och utökningsbarhet se ut, samt implementeras till en visualisering av den färdiga 
produkten? 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras teorin som behövs för att utföra arbetet, samt teorin för det som har 
presenterats i kapitel 1. 

2.1 Ramverk 
Ramverk eller framework som det är mer känt som på engelska är en grupp av samarbetande klasser 
som gör upp en återanvändbar design [2]. Ramverk skräddarsys för specifika applikationer genom att 
skapa applikationsspecifika underklasser av abstrakta klasser från ramverket. Ett ramverk dikterar 
arkitekturen av applikationen då den ansvarar för hur klasser och objekt samarbetar samt den 
övergripande strukturen [2]. Ett ramverk fördefinierar designparametrar vilket underlättar för 
applikationsutvecklingen. Användning av ramverk minskar de designval som behöver göras vid 
skapandet av applikationer vilket leder till att man kan bygga dessa applikationer snabbare samt att de 
är lättare att underhålla då de är byggda på liknande vis [2]. Dock minskar den kreativa friheten vid 
skapandet av applikationer eftersom många val redan har gjorts åt applikationsdesignern [2]. 
 
Det svåra vid skapandet av ramverk är att den etablerade arkitekturen ska fungera för alla 
applikationer i domänen. Av den orsaken är det absolut nödvändigt att ramverket är i hög grad 
utökningsbart och flexibelt [2]. För att minska problemen som kan uppstå vid ändring av ramverkets 
design bör komponenternas beroende av varandra vara minimal (loose coupling). 

2.2 Kodattributer 
I detta underkapitel presenteras de huvudsakliga kodattributerna för projektet. 

 2.2.1 Flexibilitet 
Kodattributen flexibilitet beskriver till vilken grad ett systems komponenter kan ändras på och hur 
mycket arbete som medförs med denna ändring utan att hindra programmets funktioner [1] [24]. 

2.2.2 Utökningsbarhet 
Kodattributen utökningsbarhet beskriver egenskaperna i ett program som kännetecknar förmågan att 
lägga till nya komponenter och krav till en design [1] [4].  

2.3 SOLID 
SOLID är 5 principer, Single responsibility principle (SRP), Open close principle (OCP), Liskov 
substitution principle (LSP), Interface segregation principle (ISP) och Dependency inversion principle 
(DIP) [18].  Om SOLID inte följs kan den skrivna koden få hög koppling och högt beroende mellan 
komponenter. Effekterna av SOLID innefattar hög flexibilitet, utökningsbarhet och modifierbarhet 
samt en förminskning av koppling [18][26]. SRP beskriver att dålig design sker då en klass har 
orelaterade funktioner för dess mening [18]. OCP säger att en klass bör vara designad för utökning 
men inte för modifiering. LSP säger att det ska gå att byta ut en basklass mot dess underklasser. ISP 
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beskriver att det är bättre att ha flera gränssnitt för varje behov än ett stort generellt. DIP säger att en 
klass ska bero på abstraktioner. Högnivå moduler ska inte bero på lågnivå moduler. 

2.4 Designmönster 
I detta kapitel presenteras de användbara designmönster som följer SOLID för MP med positiv 
påverkan på flexibilitet eller utökningsbarhet.  
 
Designmönster ger en generaliserad lösning för specifika designproblem som regelbundet inträffar 
inom mjukvaruutveckling [2]. Vanligtvis ger dessa designmönster både fördelar och nackdelar [2]. 
Det finns tre olika aspekter till mjukvarudesign: funktionellkvalité, strukturellkvalité och 
processkvalité [3]. Funktionellkvalité representerar hur väl en mjukvarudesign presterar, 
strukturellkvalité hur bra koden är strukturerad och processkvalité beskriver utvecklingsprocessen [3]. 
Fokuset i denna rapport kommer ligga i de två senare nämnda aspekterna. 
 
Factory är en av fler designmönster som tillför en ökad flexibilitet och prestanda i ett mjukvarusystem 
[25]. Designmönstret Strategy har observerats i en empirisk studie att tydligt ha en positiv påverkan 
på kodattributerna flexibilitet [19].  

2.4.1 Factory pattern 
Factory pattern refererar till två olika designmönster, Abstract factory och Factory method [5]. 
Abstract factory erbjuder ett gränssnitt där ett objekt kan komma åt en instans av ett annat objekt som 
följer ett gränssnitt utan vetskapen av vilken typ av objekt som hämtas [5]. Detta medför en ökning av 
encapsulation och återanvändning av kod [5].  
 
Abstract factory bör användas om ett system ska vara oberoende av hur dess objekt skapas, 
sammansätts och representeras [2]. Designmönstret kan även användas om systemet ska vara 
konfigurerat med ett av flertal objekt [2]. Användandet av abstract factory isolerar konkreta objekt då 
en klient som använder detta inte har kunskap om implementationen i ett objekt [2]. Abstract factory 
ökar även testbarhet i ett system och minskar coupling mellan objekt [5]. Dock kan implementationen 
vara svårförstådd då mycket av den skrivna koden är bort abstraherat [5].  
 
Abstract factory består av flertal komponenter, först en abstrakt fabrik som deklarerar ett gränssnitt för 
skapandet av abstrakta objekt [2]. En konkret fabrik som implementerar operationerna som krävs för 
skapandet av konkreta objekt [2]. Abstrakt produkt är en komponent som skapar ett gränssnitt för en 
familj av objekt [2]. Konkret produkt definierar ett objekt som den konkreta fabriken ska skapa samt 
implementerar det gränssnitt som abstrakt produkt deklarerar [2]. Klienten som använder abstract 
factory kommer enbart känna till de gränssnitt som de abstrakta komponenterna har uppgett [2].  
 
Factory method är ett skapande mönster som hanterar problemet med att skapa objekt utan vetskapen 
om specifikationer om det valda objektet, precis som Abstract factory [2]. Detta sker på ett annat vis, 
Factory method definierar ett gränssnitt för att skapa objekt, men det låter underklasser bestämma 
vilken sorts objekt som ska instansieras i stället för att delegera den uppgiften till ett annat objekt [2]. 
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Factory method bör användas om ett objekt inte kan förutse vilken sorts objekt som kommer att 
behövas [2]. Kan även användas om ett objekt vill att dess underklasser ska bestämma vilken typ av 
objekt som ska skapas [2]. Precis som för abstract factory minskar factory method coupling mellan 
objekt som gör det enklare att modifiera implementationer i systemet samt ökad utökningsbarhet i 
systemdesignen [2].  
 
Komponenter som utgör factory method designmönstret är: produkt, konkret produkt, skapare och 
konkret skapare [2]. Produkt komponenten definierar det gränssnitt för de objekt som ska skapas [2]. 
Konkret produkt anger det gränssnitt som produkt komponenter ska följa. Komponenten skapare har 
en operation som returnerar ett objekt utifrån produkt komponenten [2]. Den sista komponenten, 
konkret skapare, överskrider den föregående komponenten för att istället returnera ett objekt utifrån 
konkret produkt [2].  
 

 
Figur 2: Uml för Factory Method design pattern. 

2.4.2 Strategy 
Strategy pattern är ett beteende mönster med uppgift att definiera algoritmer sedan kapsla in dem och 
därav göra dem utbytbara med varandra [2]. Detta tillåter ett program att välja lämplig algoritm för 
rätt tillfälle under exekveringstid [2]. Strategy pattern tillåter då varierande implementationer för 
samma operation [2]. Detta designmönster undanröjer villkorssatser, till exempel switch eller if - else 
[2]. Strategy pattern gör ett system väldigt lätt att utöka samt att ändra algoritmer utan att behöva 
modifiera det gemensamma gränssnittet [2]. Detta designmönster ökar dock mängden objekt i 
systemet och den klient som utnyttjar designmönstret måste ha kunskap om de olika strategierna [2].  
 
Strategy pattern bör användas vid fyra olika scenarion [2]. Det första är när det finns många relaterade 
objekt som enbart skiljer sig i beteende [2]. När det krävs olika varianter av en algoritm [2]. När en 
klient inte ska ha någon kunskap i vilken sorts data en algoritm använder sig utav [2]. Till sist, om ett 
objekt har flertalet beteenden som uppkommer i fler villkorssatser [2].  
 
Designmönstret strategy är uppbyggt av tre komponenter [2]. Den första är strategin, denna 
introducerar ett gemensamt gränssnitt som stödjer alla algoritmer [2]. Näst är den konkreta strategin 
(ConcreteStrategy) som implementerar algoritmer enligt strategins gränssnitt [2]. Sist är kontexten 
som hanterar strategins gränssnitt [2].  
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Det finns för- och nackdelar med designmönstret strategy [2]. Strategy är ett alternativ för subklasser 
[2]. Strategy är en mer flexibel samt utökningsbar metod än att statiskt ärva [2]. En strategi kan ha 
flera implementationer av samma beteende med olika exekveringstider och låta kontexten välja vilken 
av dem som är aktiv [2]. Om användaren ska använda en strategi måste denne först vara medveten om 
samtliga implementationer av strategin, detta är en möjlig nackdel [2]. Designmönstret strategy ökar 
antalet objekt, detta kan öka flexibilitet samtidigt som det försvårar hantering av objekten [2]. 
 

 
Figur 3: UML-diagram av ett strategy design pattern [2] 

2.5 .NET och .NET Core 
.NET framework producerades av Microsoft för skapandet av applikationer för windows 
operativsystem [8]. .NET framework innehåller näst intill alla önskvärda och signifikanta funktioner 
som kan hittas i de största programmeringsspråken [8]. Eftersom .NET framework är exklusivt för 
windows operativsystemet skapades .NET Core [8].  
 
.NET Core är en öppen källkod som underhålls av Microsoft och en publik grupp på github [6]. .NET 
Core är en utvecklingsplattform som stödjer ett flertal operativsystem och används för skapandet av 
enheter, moln och iot applikationer [6]. Programmeringsspråken som kan användas för att utveckla 
bibliotek eller applikationer med .Net core är: C#, Visual basics och F# språk. .NET Core är inte .NET 
framework med fler kompatibla operativsystem, utan en hel omskrivning vilket lett till bättre 
designval med prestanda i fokus [9]. 
 
.NET Core består huvudsakligen av tre komponenter. Dessa är: .NET core exekvering (CoreCLR), en 
grupp ramverk bibliotek (CoreFX) och programmeringsspråks kompilatorer [9]. CoreCLR är 
huvudbiblioteket för .NET Core, det innehåller skräpsamlare, en just-in-time kompilator och bas .NET 
typer [9]. CoreCLR skapar en bro mellan de underliggande operativsystemen och CoreFX samtidigt 
som det minimerar den implementerade koden genom att lämna många objekt till ramverk biblioteket 
[9].  

2.6 Unity 
Unity är en av världens ledande spelmotor och kan användas vid utvecklingen av spel samt virtuella 
miljöer [7]. Unity kan hantera både 2 och 3 dimensionell miljö [7]. Vid programmering i Unity 
används som standard programmeringsspråket C# [7].  
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Unity använder till grunden spelobjekt (GameObjects), samtliga objekt i en miljö skapad i Unity är av 
typen spelobjekt [7]. Dessa spelobjekt har själva inga förmågor, de tilldelas förmågor och beteende 
med komponenter (Components). Ett exempel kan vara vid skapandet av en lampa kommer 
komponenten ljus samt textur tilldelas till spelobjektet [7]. Komponenterna i sig har variabler som 
kontrollerar utsträckningen av förmågorna de introducerar [7].  
 
Unity tillåter snabb och effektiv debugging och justeringar av spelobjekt och dess komponenter [7]. 
Detta görs genom att visa utvecklaren samtliga variabler under exekvering av programmet, Unity 
tillåter också pausning av programmet [7]. Med dessa tekniker är Unity ett enkelt verktyg som tillåter 
snabb utveckling [7]. 

2.7 ACDM med Rapid Prototyping 
ACDM (architecture centric design method) är en designmetod som kan användas vid utveckling av 
mjukvarusystem [12].  I ACDM läggs stor vikt på kvalitetsegenskaper och arkitektoniska beslut för att 
minska tekniska risker [13]. Icke-funktionella krav som flexibilitet, utökningsbarhet, prestanda eller 
andra attributer är lika viktiga som de funktionella kraven när designen skapas [12]. 
 
För att försäkra att designen tillfredställer de givna kraven används Rapid Prototyping som utgår från 
den givna arkitekturen från ACDM. Det finns två olika prototyper som kan användas i denna metod 
[12]. Först Throw away/rapid prototype, vilket används för att visa att ett system tillfredställer en 
grupp krav och att ge en känsla för hur systemet fungerar och kastas oftast därefter [12]. Evolutionary 
prototype är den andra versionen där ett system byggs upp genom flertal tillägg och modifieringar tills 
en näst intill färdig produkt är uppnådd [12]. Rapid Prototyping används för att hitta de problem eller 
förändringar som krävs i systemet som missats i den tidiga designfasen [12]. 
 
Denna metod används dels för att upptäcka nya potentiella krav som systemet behöver för att fungera 
som förväntat eller för att fastställa att de givna kraven är korrekt tidigt [12]. Även för att upptäcka 
design brister i början av utvecklingsfasen för att se till att systemet har de önskvärda funktionella och 
icke-funktionella egenskaper [12]. Metoden består utav 8 steg [12]: 
 

1. Rapid prototyping kravhantering och identifiera arkitektoniska funktionaliteter 
Upptäcka de funktionella och icke-funktionella krav för systemet, definiera gränssnitt 
samt arkitektoniska funktionaliteter tillsammans med kund/arbetsgivare. Prototyp 
skapas och visas upp och steg 1 börjar om igen till alla parter är nöjda.  
 

2. Etablera projekt uppfattning 
Förfinar och sammanför de givna kraven och skapar den inledande planen. 
 

      3.  Skapa/förfina system arkitekturen 
Designa systemet med kontinuerlig värdering för att se om arkitekturen är bra. 
Arkitekturen behöver ej vara perfekt då den utvärderas i steg 4. 

 
      4. Utvärdera system arkitekturen 

Utvärdera arkitekturen för att bestämma ifall designen är lämplig tillsammans 
med arbetsgivaren/kund.  
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      5. Kör/kör inte beslut 

Analysera utvärderingen från steg 4 och därefter bestämmer ifall arkitekturen 
är  redo för utveckling eller om den behöver förbättras. 
 

      6. Planera och exekvera experiment 
Experiment planeras och körs för att testa delar eller helheten av den givna 
designen. Detta steg är till för att testa designen, inte produkten. För att utföra 
dessa tester krävs en prototyp. 

 
      7. Planering inför produktion 

När designen är förfinad genom flera iterationer genom steg 3 - 6 skapas en 
plan för hur produktionen ska ske och designen anses helt färdig. 

 
      8. Produktion 

Implementation av designen sker och produkten skapas. 
 
Användning av denna metod har visat att både tid att fullborda en produkt och de fel som uppstått 
genom alla utvecklingsfaser minskade [12]. 

2.8 Artificiell intelligens 
Intelligens refererar till förmågan att applicera och lära sig i främmande situationer och artificiell är 
någonting skapat av människor [16]. Artificiell intelligens eller AI är precis det, ett forskningsområde 
om att skapa maskiner eller mjukvara med intelligent beteende [16]. AI tillåter utvecklingen av 
autonoma system som kan uppfatta sin omgivning och ge den lösning som har störst sannolikhet att 
lyckas i den givna situationen [17].  

2.8.1 Astar 
Astar (A*) är en algorithm till för att upptäcka vägar från en startpunkt till en destination [14]. A* 
utvärderar kostnaden för hitta den kortaste vägen till den önskvärda punkten. Algoritmen börjar från 
startpunkten och skapar ett träd av vägar av dess grann noder och utökar den grenen med lägst värde 
och börjar om igen tills den har hittat en väg till destinationen. Värdet för val av gren räknas generellt 
ut med funktionen f(n) = g(n) + h(n) där n är en av grann noderna [15]. g(n) är kostnaden från 
startnoden till den nuvarande noden och h(n) är en heuristisk estimation av kostnaden från den 
nuvarande noden till destinationsnoden [15]. Grenen med lägst värde returneras och en rutt med ett 
antal positioner som ska traverseras är skapad. 

2.8.2 Goal Oriented Action Planner 
Goal Oriented Action Planner (GOAP) är en planeringsarkitektur till för att dynamiskt skapa en serie 
av handlingar för att uppnå ett förutbestämt mål [22]. GOAP skapades för göra en agents beteende i 
spel mer trovärdigt då en agent bygger upp sin egen plan beroende på hur omvärlden ser ut för att 
uppnå ett mål [22].  
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Planerar komponenten i GOAP använder sig utav mål och operationer för att skapa en plan [22]. Mål 
är ett tillstånd som en agent vill uppnå. En agent kan ha ett flertal mål och målet i sig ska veta hur 
relevant det är för tillfället och ifall det har blivit uppfyllt. En operation är någon handling som leder 
på någotvis till att tillfredsställa ett mål. En sådan handling kan vara till exempel att få en agent att 
röra sig till en specifik plats eller att interagera med ett objekt. En operation behöver veta när den är 
tillgänglig för att exekveras, detta görs genom att sätta specifika krav som behöver vara uppfyllda 
innan exekvering. Ett sådant krav kan då uppfyllas av en annan operation och därav behöver det också 
en lista av effekter som uppkommer efter exekvering. En operation kan inneha en stor mängd krav och 
effekter. En sekvens av operationer kallas för en plan. En giltig plan refererar till en plan som innehar 
en mängd operationer som utförda i ordning tillfredsställer ett mål. 
 
Planeraren i GOAP söker tills varje aktivt mål är uppnått [23]. Den börjar söka vid måltillståndet och 
kollar på de krav som behöver uppnås för att avklara det givna målet. När planeraren finner en 
operation vars effekt tillfredsställer målet kollar planeraren istället på den operationens krav och letar 
efter vägar för att uppnå dem. Planeraren fortsätter med detta tills en operation hittas som har alla sina 
krav uppfyllda vilket då har lett till en giltig plan. Planeraren letar inte efter alla möjliga giltiga planer 
utan beräknar vilken plan som är billigast då varje operation har en kostnad [22].  

Figur 4: En visuell beskrivning av en plan 
 
I figur 4 där cirklar är möjliga operationer och rektanglarna är start- respektive måltillstånd. 
Måltillståndet i figur 4 är att genomsöka ett område. I det givna området krävs det ljus för att 
traversera och då behöver agenten hämta ett föremål som i detta fall till exempel kan vara en 
ficklampa och självfallet behöver agenten vara på plats för att ens söka. Då blir planen:  

1. hämta ficklampan 
2. gå till den önskvärda positionen 
3. sök igenom platsen.  
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GOAP har positiva egenskaper som är fördelaktiga under exekvering av ett program [23]. En agent 
kan planera sina handlingar beroende på omvärlden och dynamiskt hitta alternativa lösningar till ett 
problem. Ett exempel är om ficklampan som hämtades i det ovannämnda exemplet har slut på batteri 
krävs en omplanering som säger åt agenten att hämta ett batteri för att lösa det nya problemet. GOAP 
arkitekturen gör utökning av de aktuella målen och operationerna väldigt simpla då det inte finns 
någon statisk plan för att lösa ett problem. Mål och operationer kan adderas utan att ändra 
arkitekturen. 
 
Det svåraste vid implementation av GOAP är representationen av omvärlden. För att GOAP ska 
formulera en giltig plan behöver planeraren representera omvärldens tillstånd på ett kompakt och 
koncist vis [22]. 

2.9 SAAM 
SAAM (Software Architecture Analysis Method) är en metod till för att analysera valda aspekter i ett 
mjukvarusystems arkitektur [10]. Arkitekturens design beskrivs i tre huvuddelar; det funktionella, det 
strukturella samt tilldelningen av det funktionella till det strukturella [10]. Den funktionella delen 
beskriver vad systemet gör [10]. Det kan vara enstaka funktioner eller en samling funktioner som 
beskriver systemets beteende [10].  
 
Den strukturella delen visar systemets konstruktion [10]. Strukturen beskrivs av två huvudtermer: 
Komponenter och kopplingar [10]. För att beskriva ett systems struktur kan lexikonet i figur 5 
användas. Tilldelningen av systemets funktioner till strukturen visar hur funktionerna är 
implementerade [10]. Tilldelningen görs för att visa hur systemet uppfyller de tänkta 
funktionaliteterna [10].  
 

 
Figur 5: Strukturella notationer. Fyrkantiga boxar med kantiga hörn representerar processer . Boxar 
med rundade hörn representerar beräknande komponenter till exempel procedurer. De gråa boxarna 
representerar data förvar, passivt kan vara en fil och aktivt en databas. [10] 
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Figur 6: Ett exempel på användningen av lexikonet från figur 5. 
 
Figur 6 visar ett exempelsystems arkitekturbeskrivning med lexikonet i figur 5. Exempelklienten 
består av två moduler, applikationen och dess funktioner. Applikationen är det som visas för en 
användare, till exempel knappar och rullmenyer. Knapparna i applikationen har funktioner bundna till 
dem, applikationen har alltså ett kontrollflöde till funktionaliteterna. Mellan serverns kommunicerare 
och klienten skickas data. Kommuniceraren använder Hanterare modulen för att hantera datan och 
skickar tillbaka data till klienten. Om hanteraren behöver göra beräkningar kommunicerar den med 
beräkningsmodulen. Om något blir fel (om ett error sker) kallar hanteraren på felhanteraren som i sin 
tur sparar felet ner till en fil för att kunna granskas vid ett senare tillfälle. Hanteraren uppdaterar och 
hämtar information från databasen. Detta exempelsystemet kan vara ett onlinespel där spelaren har 
klienten på sin dator och klienten skickar uppdateringar till servern. Servern gör de funktioner som är 
nödvändiga och uppdaterar spelarens karaktär i databasen. 
 
Metoden SAAM är kapabel att analysera samtliga aspekter med lämpligt valda scenarier, men SAAM 
anses generellt vara metoden för att analysera modifierbarhet [11]. Begreppet modifierbarhet är för 
abstrakt och därför utvecklar R. Kazman et al. [10] begreppet. Modifierbarhet klassificeras till fyra 
nya klasser: 

1. Utökning av kapacitet: att lägga till ny funktionalitet eller förbättra nuvarande funktionalitet. 
2. Borttagning av kapacitet: att ta bort oönskad funktionalitet eller att simplifiera nuvarande 

funktionalitet. 
3. Anpassning till ny driftsmiljö: till exempel ny hårdvara. 
4. Omstrukturering: till exempel modularisering och optimering. 

 
Samtliga nya klasser för modifierbarhet är inte lämpliga för analyser av samtliga system, till exempel 
för användargränssnitt används 1 och 3, 2 och 4 väljs bort då de inte utgör en tillräckligt stor 
procentsats av modifieringar i ett användargränssnitt [10]. Konkreta scenarier skapas för de 
modifierbarhetsklasserna som ska användas för att analysera det valda systemet. Ett scenario för 
modifierbarhetsklass 1 kan vara att lägga till ett menyval i ett användargränssnitt. Därefter analyseras 
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systemets förmåga att hantera scenarierna samt i vissa fall mängden arbete som krävs för att göra 
ändringen [10][27].  
 
Lämpliga modifierbarhetsklasser för exemplet i figur 6 är 1 och 3. Modifierbarhetsklass 1 används då 
nya funktioner läggs till för systemet. Ett scenario för denna klass kan vara: Lägg till en ny funktion i 
serverns hanterare. Den nya funktionen kan påverka eller behöva stöd från de närliggande 
komponenterna i servern. Serverns funktioner är bundna till klienten för att de ska visas rätt för 
användaren, alltså kan klientens applikation och funktion också behöva utökas. Modifierbarhetsklass 3 
används då servern ska använda ny hårdvara, scenariot lyder: Konfigurera servern för ny hårdvara. 
Vid detta scenario behöver en majoritet av servern ändras, samt funktionerna i klienten. Mängden 
arbete utöver den faktiska ändringen för de olika scenarierna estimeras för att beskriva hur 
modifierbart systemet är. I detta exempel estimeras arbetet att vara mycket hög för det första scenariet 
och lite för det andra.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den utförda förstudien, val av design- och analysmetod. En generell vy av 
genomförandet beskrivs i kapitel 4. 

3.1 Förstudie  
Informationssökning angående metoder för att både designa och implementera ett flexibelt och 
utökningsbart mjukvarusystem genomfördes. Informationssökningen gick till genom att söka efter 
tidigare artiklar och vetenskapliga studier som fokuserar på mjukvaruarkitektur som frambringar de 
önskvärda attributerna. En undersökning angående vanliga problem som uppstått i tidigare designer 
med samma fokus utfördes. Flera potentiella designmetoder upptäcktes och en argumentation gjordes 
som ledde till metoden ACDM med Rapid Prototyping  med en evolutionary prototyp valdes. Från 
informationssökningen upptäcktes fler riktlinjer för att designa en flexibel och utökningsbar 
arkitektur. Ett försök till att hitta en planerings arkitektur gjordes genom att hitta ett liknande 
mjukvarusystem med uppdragsplanering i realtid utan framgång. Istället analyserades och jämfördes 
olika algoritmer och planeringsarkitekturer som potentiellt kunde implementeras i designen.  
All relevant information söktes efter via LIU:s databas och google.  

3.2 Designmetod 
En kombination av ACDM och Rapid Prototyping anses vara en av de bättre designmetoderna för att 
snabbt skapa ett robust, säkert och skalbart system med ett minimalt antal programfel [20]. Då den 
önskvärda arkitekturen har ett stort fokus på attributerna flexibilitet och utökningsbarhet passar 
ACDM med Rapid Prototyping väldigt bra eftersom metoden även koncentrerar på de 
icke-funktionella kraven. Många krav i systemet är redan givna av Combitech, fler behövs dock för att 
lyckas med den önskvärda designen. En evolutionary prototyp kommer att användas då det kommer 
att likna en färdig produkt i slutet av designfasen och det säkerställer att programmet fungerar som 
önskat. 
 
Designen måste ha stort fokus på flexibilitet och utökningbarhet då nya krav och funktionaliteter 
kommer att tilläggas i designen. Evolutionary prototypen kommer också vara ett bevis på att designen 
är utökningsbar då nya komponenter kommer ständigt att implementeras.  
 

3.3 Prototyp 
Den evolutionary prototypen som kommer skapas i samband med designmetoden ska utvecklas med 
hjälp av ramverket .NET och Unity. Unity kommer att användas då det rekommenderades av 
Combitech. Unity gör det möjligt att enkelt skapa en simpel virtuell miljö för konstatera ifall 
prototypen kan skapa och delegera operationer till resurser beroende på dess kunskap om miljön.  
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3.4 Analysmetod 
Designen kommer att analyseras med metoden SAAM beskriven i kapitel 2.9. Analysen ska beskriva 
till vilken grad designen har uppnått kodattributerna flexibilitet och utökningsbarhet. SAAM valdes då 
metoden ska kunna vara kapabel att analysera samtliga attributer beroende på vilka scenarier ett 
system analyseras med. Generellt sett används SAAM för modifierbarhet. Modifierbarhet klassificeras 
till fyra nya klasser som beskrivet i 2.9, de nya klasserna beskriver kodattributerna flexibilitet samt 
utökningsbarhet. Då SAAM generellt används för att analysera de valda kodattributerna är metoden 
relevant för att utvärdera designen. 
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4 Design 

4.1 genomförande 
Vid skapandet av designarkitekturen användes metoden ACDM med Rapid Prototyping där alla steg 
utom 7 och 8 följdes. Steg 7 och 8 är steg för att påbörja och göra klart den slutliga produkten. Målet 
är att skapa en design och en visualisering av den färdiga produkten vilket åstadkoms med en 
evolutionary prototyp och därav blir steg 7 och 8 irrelevanta i detta sammanhang.  
 

1. I det första steget påbörjades en diskussion med Combitech angående de krav som systemet 
skall uppfylla. Inga Icke-funktionella krav utöver flexibilitet och utökningsbarhet 
idententifierades. De funktionella grundkraven i början av systemdesignen var att systemet 
skall kunna skapa en plan för att uppnå ett mål, valet av resurs som skall utföra planen skall 
väljas beroende på dess egenskaper och att systemet skall kunna göra en omplanering vid 
händelse i omvärlden. Fler av de tidiga kraven hittas under kapitel 1.3. De funktionella kraven 
blev successivt fler under designens gång. 
 

2. Efter kraven förfinats och ansågs tillräckligt bra skapades en inledande utvecklingsplan. 
Denna plan täckte tidsaspekten av projektet och var till för att försäkra att både designen och 
prototypen blir klar i tid.  
 

3. Ett UML-diagram skapades utifrån kravspecifikationen där stort fokus låg på att designa bra 
generella gränssnitt för de kritiska sektionerna som behöver utökas om användningsområden 
för systemet ska utvidgas. Efter UML-diagrammet ansågs vara lämpligt påbörjades prototyp 
utvecklingen. När utvecklingen var igång hittades flertal funktionaliteter och krav som lades 
till i designen.  
 

4. Efter en förklaring av designen för Combitech och en tidig uppvisning av prototypen ansågs 
designarkitekturen lämplig för testning. 
 

5. Då designen och prototypen hade analyserats gjorde ett antal ändringar och små tillägg för att 
förbättra användarvänligheten i programmet. 
 

6. Efter steg 3-5 i designmetoden återigen utförts på nytt för att säkerställa att alla parter är nöjda 
med designen och de nya ändringarna implementerade, planerades tester för prototypen. 
Dessa tester var dels för att garantera att systemet betedde  sig som förväntat och att nya 
operationer, uppdrag och scenarion enkelt kunde implementeras vid behov. För att utföra 
detta test skapades en enkel simuleringsmiljö i Unity som representerade en karta av vatten 
och små öar. I denna miljö kan en plats väljas och koordinaterna skickas till prototypen som 
ska skapa en plan för att utforska platsen efter punkter av intresse. Dessa intressepunkter kan 
bland annat representera en person som befinner sig i vattnet, om en sådan punkt finnes av en 
resurs ska en räddningsplan skapas och delegeras till en annan resurs som kan utföra de givna 
operationerna i det element punkten befinner sig i. I simuleringen skapades väderförändringar 
och icke passerbara objekt under exekvering för att säkerställa att planeraren väljer en lämplig 
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resurs som kan traversera miljön för att nå sitt mål eller omplanerar om den givna resursen 
inte kan uppnå sitt mål.  
 

Prototypen och designen ansågs färdiga när testen var avklarade och samtliga skall-krav 
implementerade. 
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5 Resultat 
Detta kapitel presenterar resultatet av designutvecklingen och prototypen. 

5.1 Design 
Resultatet i form av ett UML diagram finnes under appendix. De kritiska komponenterna för 
systemets önskvärda funktionaliteter redogörs nedan. 

5.1.1 Mission 
Mission komponenten designades som ett gränssnitt. Mission innehar en lista av operationer som 
representerar ett fordons handlingar under ett uppdrag, en initierings funktion som säger till planerar 
komponenten att en plan önskas och en funktion för att skicka listan av operationer till en önskad 
resurs. De olika uppdragen som existerar är definierade som konkreta implementationer av 
gränssnittet som överskrider de funktioner i Mission som är specifika för den valda underklassen. Vid 
skapandet av ett Mission, vilket görs utav Scenario komponenten enligt UML:et, används en factory. 
Varje Mission som skapas tilldelas ett id i form av en integer som läggs till i en lista hos Scenario 
komponenten. Scenario kan inneha flera Mission klasser aktiva samtidigt som i sin tur innefattar ett 
antal resurser som utför det mål en Mission implementation anger. Mission ger utdata som 
representerar de resursers som är aktiva i det givna uppdraget, vilket scenario uppdraget tillhör och 
vilken sorts uppdrag som är aktivt för att tillföra. Denna data skickas till MP som i sin tur kan tillföra, 
till exempel, ett GUI nödvändig information. 
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Figur 7: En visuell representation av Mission komponenten i form av ett UML 
 
De olika konkreta implementationerna i Mission tillför planeraren den information som krävs för att 
organisera en giltig serie av handlingar för att uppnå det mål som underklassen begär. Skapandet av 
ett Mission kan göras med input från en klient, en statusuppdatering från en resurs eller ny specifik 
information om omvärlden.  
 

5.1.2 Environment 
Environmen är komponenten som poängsätter miljö och implementerades med designmönstret 
strategy. EnvironmentStrategy är ett gränssnitt och definierar enbart en funktion, calcEnvScore, vilket 
de konkreta implementationerna överskrider. Varje konkret implementation beräknar och poängsätter 
en unik aspekt av miljön till exempel poängsätts miljön mark med markens underlag samt dess 
lutning. Många nya väsentliga miljöaspekter som är nödvändiga för systemets funktion kommer 
onekligen att förekomma i framtiden. Strategy förenklar tillägg av nya implementationer av 
beräknings funktionen. Poängsättning av miljön används av planeraren vid val av resurs, val av 
operation och beräkning av rutt.  
 

 
Figur 8: UML diagram för Environment komponenten 
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EventListener är en klass som väntar på information angående uppdrag eller miljöuppdatering. 
Klassen fungerar som kontext komponenten i Strategy  och väljer, ifall informationen gäller miljön, 
den korrekta algoritmen. I övrigt vidarebefordrar EventListener information till MP för uppdatering av 
aktivt uppdrag eller skapandet av ett nytt.  

5.1.3 Vehicles 
För MP hanteras de olika fordonens information av en databas. Databasen beskriver om fordonen är 
aktiva och i så fall vilket scenario samt uppdrag de tillhör. Fordonens position uppdateras när 
fordonen skickar sina egna positioner till MP, positionerna representeras med tre decimaltal, position 
för X, Y och Z. EnvScore beskriver i vilken poängsättning av de olika miljöerna ett fordon kan färdas 
i, till exempel ett värde av 200 i envScoreWater säger att ett fordon kan färdas i vatten med dåligt 
väder och ett värde av 0 i envScoreAir visar att ett fordon inte kan flyga. Samtliga envScore-variabler 
har värden mellan 0 och 255. 
 

 
Figur 9: Fordonens samt deras specifikationer representation i SQLite databasen. 
 
Fordonens olika förmågor hanteras i ett annat table i databasen. För varje fordon läggs en rad till för 
varje förmåga fordonet har. En förmåga kan vara explore, detta visar att fordonet med det tillagda 
id:et är kapabelt att utföra operationen explore. 
 

 
Figur 10: Fordonens uppgifter representerade i databasen. 

5.1.4 Operation 
Antalet olika operationer systemet ska kunna hantera kommer ständigt att öka. Detta medgav ett 
generellt gränssnitt som enbart har en exekveringsfunktion. De konkreta implementationerna av denna 
funktion skiljer sig drastiskt och olika hjälpfunktioner behövs för varje underklass. Till exempel, 
Search, behöver hjälp funktioner för att beräkna eller hämta arean som ska undersökas och 
exekveringsfunktionen består av olika koordinater en resurs ska besöka. Av de tre operationerna som 
implementerades använder alla sig utav en komponent för att beräkna den kortaste vägen till den 
önskvärda destinationen. Därav har Operation en instans av PathfinderMaster klassen som delegerar 
uträkningen av nya rutter på separata trådar. Funktionen för att beräkna rutter tar även in en önskvärd 
funktion som kallas på när rutten är färdig uträknad. 
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Figur 11. UML över Operation och Pathfinder komponenten 

5.1.5 Planner 
Vid förstudien kunde inte en optimal planerararkitektur identifieras. Därav gjordes designval för att 
skapa en generell design kring planerarkomponenten för att förenkla implementationen av olika typer 
av planerare. Det krav på planerare är att den returnerar en lista av operationer. Det är positivt om 
planeraren är målinriktad då varje mål kan ha en konkret implementation av Mission gränssnittet. 
Detta medför att all information som planeraren kräver kan målet lagra själv och tilldela planeraren 
vid behov. Utökningsbarhet är av stor vikt för planerarkomponenten då nya operationer konstant läggs 
till. 
 
Vid prototypens implementation krävdes en planerarkomponent för de tester som skulle utföras. Goal 
Oriented Action Planner (GOAP) valdes vid implementation. GOAP valdes då den är målinriktad och 
är väldigt enkel att utöka. Implementationen i sig är relativt simpel vilket ledde till tidsbesparing. Det 
svåra med implementationen var planerarens världsuppfattning. Med en förenklad simulering av 
verkligheten bortsågs mycket information, endast den information som krävdes för de specifika målen 
fanns i omvärlds beskrivningen.  
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5.2 Prototyp 
I den skapade prototypen finns fyra olika system som kommunicerar med varandra, dessa är klienten, 
MP, fordon och en väderstation. Klienten tillåter användaren att skicka olycksplatser till MP som i sin 
tur ska skapar en hanteringsplan för att rädda personer i fara. För att skicka in en olycksplats kommer 
användaren antingen markera ett område eller klicka för att markera en punkt och i UI:n skriva in att 
datan beskriver ett nytt uppdrag, dessa funktioner illustreras i figur 12 och 13. Klienten kan också 
skicka in ett nytt väder för simuleringen samt stänga av och starta väderstationens uppdatering. 
Väderstationen uppdaterar värdet på lumen, vindstyrkan och nederbörden varje sekund. 
 

 
Figur 12: En illustration där den röda fyrkanten visar klientens valda sökplats. 
 

 
Figur 13: Menyn för klienten när denne ska rapportera en ny kris eller ett nytt hinder. Klienten kan 
också kontrollera det simulerade vädret. 
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När MP får en olycksplats inrapporterad skapas först ett scenario för olyckan. Scenariot skapar det 
första uppdraget, att söka av den inrapporterade olycksplatsen. MP identifierar vilket eller vilka 
fordon som ska användas för uppdraget och skapar en högnivåplan för dem med sin planerare. För en 
UAV blir planen: lyft, åk till platsen, sök av platsen. Om en punkt av intresse hittas skickas ett nytt 
fordon ut som är kapabelt att korrekt identifiera om punkten är en människa eller bråte, i figur 14 har 
en båt skickats ut för att identifiera en punkt hittad av UAVn. Slutligen skickas ett fordon för att 
leverera en flytväst till de punkter som är bekräftade människor. 
 
 

 
Figur 14: En UAV med id 10 har identifierat en punkt av intresse (den gråa fyrkanten), en båt med id 
6 skickas ut för att verifiera om detta är en människa. 
 

 
Figur 15: En UAV med id 10 har identifierat en människa i havet (den rosa fyrkanten), ett nytt fordon 
med id 8 skickas ut för att leverera en flytväst.  
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6 Analys 
I detta kapitel skapas en beskrivning av systemets arkitektur. Beskrivningen kommer sedan att 
analyseras och utvärderas med metoden SAAM beskriven i kapitel 2.9. 

6.1 Arkitekturbeskrivning 
I MP identifieras de kritiska funktionaliteterna i komponenterna Planner, Operation, Mission, 
Database, Scenario, Environment, Vehicle Communicator, EventListener samt WeatherListener. 
Dessa komponenter har förenklats till huvudansvarsområde för att lättare beskriva strukturen samt 
data/kontroll-flödet i systemet. De tre resterande komponenterna ligger utanför MP och är inte kritiska 
för MPs funktionalitet.  
 

 
 
Figur 16: MPs strukturella arkitektur med kontroll och dataflöde enligt lexikonet beskrivet i figur 5. 
 
Kommunikationen mellan MP och de tre utomliggande komponenterna är dataströmmar med 
definierade begränsningar, till exempel måste Client skicka data i form av en sträng enligt en mall. 
Denna sträng tolkas av EventListener, om strängen inte följer den definierade mallen kastas fel från 
MP. Kommunikationen mellan komponenterna i MP är till stor del kontrollflöde, alltså 
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funktionskallningar och instruktioner. Dataflöden i MP sker från modulerna Database och Planner 
vid begäran av data. Environment förser Planner med data genom att uppdatera den virtuella 
representationen av miljön som Planner sedan hämtar vid behov. MP kommer endast starta funktioner 
efter kommunikation från utomliggande komponenter.  
 

 
Figur 17: MPs strukturella arkitektur med modulernas ordning vid händelser för systemet. Talen 0X 
beskriver flödet vid skapandet av ett uppdrag. 1X beskriver flödet då Client rapporterar en förändring 
i miljön. 2X beskriver flödet när Weatherstation uppdaterar representationen av vädret i MP. 
 
Vid skapandet av ett uppdrag kommer Client (01) rapportera in en händelse till MP via EventListener 
(02). Sedan direkteras händelsen till Scenario (03) som skapar ett lämpligt Mission (04) för att hantera 
situationen. Mission begär fordon och en plan från Planner (05) som använder sig av Database (06) 
för att välja ett lämpligt fordon och Operation (07) för att skapa en plan för fordonet/fordonen. När 
Mission har fått en lämplig plan för att utföra uppdraget ger den informationen till 
VehicleCommunicator (08) som i sin tur skickar operationerna till Vehicles (09). Om ny information 
upptäcks av Vehicles (09) skickas information tillbaks till Mission (04) via VehicleCommunicator 
(08), Mission skapar då ett nytt uppdrag vid behov.  
 
Modulen Environment kan uppdateras på två sätt, via en rapportering från Client eller en rapportering 
från Weatherstation. När Client (11) uppdaterar miljön skickas information till EventListener (12). 
EventListener kommer direktera informationen till Environment (13) som uppdaterar miljön och gör 
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det möjligt för Planner (14) att hämta den nya informationen vid behov. Weatherstation (21) skickar 
den nya informationen till WeatherListener (22). Likt då Client uppdaterade miljön direkteras 
informationen till Environment (23) som uppdaterar miljön för Planner (24). 

6.2 Scenarier 
För att utöka MP behöver ett nytt användningsområde definieras. Ett nytt lämpligt 
användningsområde för det designade systemet är räddningssituationer vid skogsbrand. För att 
modifiera systemet till att hantera det nya användningsområdet ska delar av systemets kapacitet utökas 
samt ska delar anpassas till ny driftsmiljö. MP kommer då behöva hantera ny miljö, till exempel mark 
med angiven hållfastbarhet samt nya hinder såsom eld. Konkreta scenarier för det nya 
användningsområdet definieras för modulerna Operation, Mission, Vehicle samt Environment. 
Modifierbarhetsklasserna modulerna ska kunna hantera: 

● Operation: 1 
● Mission: 1 
● Vehicle: 1, 3 
● Environment: 1 

6.3 Arkitekturanalys 
Konkreta scenarier för modifierbarhetsklasserna 1 och 3 analyseras för de relevanta modulerna, dessa 
klasser är de relevanta för att mäta flexibilitet och utökningsbarhet i det skapade ramverket. Slutligen 
utvärderas till vilken nivå systemets arkitektur stödjer de konkreta scenarierna.  

6.3.1 Operation 

6.3.1.1 Lägg till en modul 
För att skapa en ny klass av typen Operation implementeras gränssnittet. Den nya klassens funktioner 
ska anpassas enligt fordonets funktioner för att vara körbar. Stöd i planeraren behövs för den nya 
operationen. I prototypen görs detta genom att skapa nya effekter och krav.  

6.3.1.2 Ändra en befintlig modul 
När en ändring ska ske för en implementation av typen Operation måste det finnas stöd för ändringen 
i fordonen som kommer att köra operationen. Ändringen kan påverka funktionaliteten i komponenter 
hos planeraren och då måste dessa komponenter modifieras. För prototypen skulle dessa ändringar 
påverka planerarens effekter och krav. 

6.3.2 Mission 

6.3.2.1 Lägg till en modul 
För att lägga till ett Mission behövs en ny klass som implementerar Missions gränssnitt skapas. Den 
nya klassen ska definiera en metod för att starta planeringen av uppdraget. Beroende på typen av 
planerare kan tilläggningar behöva göras, i fallet av den skapade prototypen behöver nya målklasser 
skapas för planeraren. Om det nya uppdraget kräver nya operationer behövs extra tilläggningar ske för 
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Operation. Eftersom Mission följer factory design pattern kommer skapandet av klassen inte ändras, 
alltså påverkas inte klassen Scenario av utökningen.  

6.3.3 Vehicle 

6.3.3.1 Lägg till ett nytt fordon 
När ett fordon läggs till måste den få stöd för samtliga operationer fordonet ska kunna utföra, denna 
utökning sker på fordonet. Vid ny funktionalitet behöver lämpliga operationer laggas till, Planner ska 
utökas för att ge stöd för dessa operationer. Samtliga fordonens förmågor ska korrekt läggas till i 
databasen, i prototypen behöver databasens struktur ändras om det nya fordonet definierar ett nytt 
EnvScore.  

6.3.3.2 Byt hårdvara på fordon 
Om den nya hårdvaran lägger till en ny funktionalitet för fordonet behöver en lämplig operation 
läggas till samt stöd för denna operation i Planner. Databasen behöver uppdateras. 

6.3.4 Environment 

6.3.4.1 Lägg till en modul 
Vid tilläggningen av en Environment-modul implementeras dess gränssnitt. När den nya 
miljöbeskrivning läggs till behöver EventListener justeras för att stödja indata från användaren. Vid 
tilläggningen av en ny miljö kan fordonets representation i databasen behöva utökas då ett nytt 
mätvärde för fordonets kapacitet kan komma att läggas till, till exempel värme. 

6.3.4.2 Ändra en befintlig modul 
När en befintlig Environment-modul ska ändras behöver ingen annan modul justeras. 

6.4 Utvärdering 
För utvärderingen av systemet estimeras arbetet för modifiering av de olika komponenterna. Arbetet 
beskriver hur mycket arbete ska utföras utöver den faktiska ändringen, alltså hur mycket arbete ska 
utföras i andra klasser eller moduler. Utvärderingen har kontrollerats av en systemarkitekt från 
Combitech med erfarenhet i projektet WARA-PS för att säkerhetsställa kvaliteten och 
tillförlitligheten. 
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Tabell 1: Det nya användningsområdets påverkan på de olika komponenterna. De påverkade 
modulerna är endast räknade i modulen MP. 
 
I Tabell 1 finnes Vehicle att vara den komponent som kräver mest arbete utöver de faktiska 
ändringarna. Bortsett från Vehicle är de resterande komponenterna väl flexibla och utökningsbara. 
Dessa tre komponenter är designade med metoder med positiv påverkan på flexibilitet och 
utökningsbarhet och en ändring i dessa moduler påverkar få moduler i MP. Tilläggningen av en modul 
i Environment påverkar EventListener i en minimal grad, en enum läggs till för att föra indatan vidare. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultat 
Syftet var att designa ett ramverk som dynamiskt kunde skapa en handlingsplan för autonoma fordon 
beroende på den tillgängliga informationen. Med hjälp av den skapade prototypen och den enkla 
simuleringsmiljön i Unity kunde det verifieras att designen var kapabel till just detta. För att systemet 
ska fungera i verkligheten krävs en mängd mer arbete än vad som lades ned i prototypen då varje 
komponent är ett projekt i sig. Prototypen tog inte heller hänsyn till att olika autonoma fordon är 
byggda på olika plattformar och behöver därav kommuniceras med på olika vis. Med den valda 
designmetoden gavs ständigt information angående hur enkelt det är att både utvidga och ändra 
nuvarande kod i prototypen vilket ledde till att designen blev utökningsbar och även flexibel. 
 
För att förenkla designen bör en specifik planerararkitektur valts vid förstudien. Problemet är att 
många olika planerare passar in i designen som har acceptabel utökningsbarhet och flexibilitet som 
har olika nackdelar och fördelar. Vid förverkligandet av detta system bör dessa fördelar och nackdelar 
analyseras för att få ett system som har de önskvärda egenskaperna utöver de attributer rapporten 
fokuserar på. 
 
Namnen för komponenterna Scenario och Mission borde i efterhand ändrats till Mission och 
Submission då Combitech använder liknande terminologi med annan betydelse. De använda termerna 
skapade därmed en viss förvirring.  

7.2 Analys 
Komponenten MP kan och har designats med en viss grad flexibilitet och utökningsbarhet. För att 
verifiera exakt hur lätt det är att göra modifieringar behövs det testas i det fullskaliga projektet. För 
tillfället kan vi säga att den skapade designen till MP är flexibel och utökningsbar då den kan hantera 
en utökning till ett nytt användningsområde. De tre kritiska komponenterna i MP kan modifieras utan 
alltför mycket arbete i andra komponenter. I figur 16 illustreras komponenterna och dess relationer till 
varandra, komponenterna i MP påverkar sina närmsta grannar och därför kommer komponenten 
Mission med flest relationer vara svårast av dessa att modifiera. 
 
Endast komponenten Vehicle anses ha en mindre grad av flexibilitet och utökningsbarhet. Vehicle 
hade kunnats förbättras med en annan struktur i databasen. Om envScore istället representeras i ett 
annat table hade en utökning inte krävt en modifiering på samtliga befintliga fordon. 
 
För att göra analysen mer relevant konsulterades en systemarkitekt med erfarenhet inom området 
Detta medförde en bättre bedömning på designen än om vi helt själva gjorde bedömmningen. För att 
testa modifierbarheten och utökningsbarheten kan en annan person som inte medverkade i skapandet 
av designen utan erfarenhet i området rådfrågas. Personen behöver ha liknande kompetens som 
skaparna och kan då konsulterats för att inte få en partisk analys.  
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8 Slutsats 
Frågeställningen som det här arbetet skulle besvara lyder; Hur kan en design för ett MP ramverk till 
autonom sjöräddningstjänst med fokus på flexibilitet och utökningsbarhet se ut, samt implementeras 
till en visualisering av den färdiga produkten? 
 
Genom en förstudie för att identifiera frekventa problem vid liknande projekt tillsammans med 
designmetoden ACDM med Rapid Prototyping kunde en lämplig design skapas. Via prototypen och 
en förenklad simulering skapades en visualisering av hur det systemet kan se ut. Med hjälp av 
analysmetoden SAAM analyserades den skapade designen för att försäkra sig att arbetet innehar de 
önskvärda attributerna. Projektet har därmed kunnat skapa en design för ett MP ramverk för autonom 
sjöräddningstjänst som är flexibel och utökningsbar.  
  
Implementationen av Mission och Scenario i prototypen var inte optimal, den var tillräcklig för att 
testa autonomin i systemet samt systemets design. Det hade varit bättre att efterlikna den tänkta 
implementationen för WARA-PS där varje där varje uppdrag initieras med flera deluppdrag för olika 
faser istället för att låta dessa deluppdrag skapas dynamiskt beroende på den funna informationen. 
Den skapade designens arkitektur stödjer ändring för att få en bättre representation av den färdiga 
produkten. 
 
ACDM med Rapid Prototyping var en bra vald designmetod. Metoden gav ett bevis i form av en 
prototyp på att designen fungerar vilket är relevant då vi är icke-professionella systemarkitekter. 
Flertal brister i designen hittades och åtgärdades med hjälp av designmetoden och med den 
evolutionära prototypen kunde en klar bild av systemet visas för intressenter på Combitech. 
 
SAAM var en bra vald metod för att analysera designen. Med metoden SAAM skapades ett diagram 
med systemets strukturella arkitektur vilket beskrev de kritiska modulernas relationer bättre än det 
skapade UML-diagrammet. Designen för MP visades vara flexibel och utökningsbar med metoden 
SAAM.  
 
För att stärka resultatet hade en liknande artikel med liknande fokus på attributer behövts hittats under 
förstudien för att jämföra resultat. Detta hade ökat artikelns reliabilitet. 
 
//Design & arkitektursbeskrivning visades vara bra med SAAM... 
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