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Sammanfattning
Detta arbete visar, delvis var för sig och delvis i kombination, hur regelbaserat 
och fallbaserat beslutsstöd kan användas vid uppdragsplanering. 
Uppdragsplanering utförs med hjälp av Mission Support System (MSS).

Uppdragsplanering kräver en hel del arbete och en hel del erfarenhet för att den 
ska bli bra. Detta kan underlättas om man kan få hjälp av olika verktyg som kan 
dra nytta av uppsatta regler för respektive uppdrag och även dra nytta av 
tidigare uppdrag av samma karaktär. Sedan tidigare finns det två olika 
examensarbete som har undersökt respektive del av detta. 

Målet med detta arbete är delvis att demonstrera metoderna i en prototyp, var 
för sig och i kombination med varandra, och delvis att försöka besvara frågan 
om en kombination av metoderna presterar ett bättre beslutsstöd än när 
metoderna används var för sig. Detta arbete bygger på två tidigare 
examensarbeten.

Metoden som används för att kunna bedöma vilken metod som är att föredra är 
att man har implementerat både verktygen i en prototyp. I prototypen planerar 
man sedan ett antal uppdrag och applicerar sedan dem olika metoderna var för 
sig och även i kombination och utvärderar resultatet.

Resultatet pekar på att det ur planeringssynpunkt bör användas en kombination 
av de två presenterade metoderna. Däremot om man tar in tidsaspekten, så är 
den erfarenhetsbaserade metoden inte att rekommendera i det utförande som 
den är i nu. Detta eftersom den tar lång tid att applicera. Tidsåtgången är 
uppemot 12 timmar. Vilket inte fungerar i verkligheten.

Nyckelord: Beslutsstöd,  Uppdragsplanering,  C#,  Java,  Regelbaserat, 
Erfarenhetsbaserat.
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Abstract
This thesis shows, partly alone, partly in combination, how rule based and case 
based decision support can be used in mission planning. For mission planning 
Mission Support System (MSS) is used.

Mission planning requires a lot of effort and experience to make a good plan. 
This can be facilitated if there are tools that can benefit from rules for actual or 
previously missions of the same character. Thera are two theses that have 
investigated these different aspects.

The goal with this thesis is to partly demonstrate these  methods in a prototype, 
alone and in combination, and partly try to answer the question if a combination 
of the methods is performing a better decision support than each of them alone. 
This thesis is based on two previously thesis.

The method that is used to to be able to assess which method is preferable is to 
implement the both tools in a prototype. The prototype is then used to plan a 
few missions and applying the different methods alone and in combination and 
evaluate the result.

The results indicate that from a planning point, a combination of the two 
methods should be used. However if one takes the time in consideration, then 
the case based method is not to recomend in its current status. This because the 
execution time is long. The execution time is up to 12 hours. Which does not 
work in reality.

Keywords: decision support,  Mission planning, C#, Java,  Rule-Based, Case-
Based
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Förord
Författaren vill ge ett stort tack till mina handledare Ella Olsson på Saab och 
Börje Hansson på Mittuniversitetet för all hjälp med detta arbete.
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1 Inledning
Detta examensarbete är tredje delen i ett pågående arbete på Saab aeronautics 
för att introducera intelligent beslutsstöd när det gäller uppdragsplanering för 
flyguppdrag. De två tidigare arbetena har baserats på regelbaserad [1] 
respektive erfarenhetsbaserad [2] beslutsstöd. Uppgiften för dessa två har varit 
att komma fram till en uppdragsplanering eller delar av en uppdragsplanering 
med hjälp av antingen regler eller erfarenhet. Beslutsstöd för dessa är antingen 
baserad på ett antal regler (regelbaserad) som baseras på relevanta fakta för 
uppdraget eller på erfarenheter (erfarenhetsbaserad) som baseras på erfarenheter 
från tidigare uppdrag. Detta examensarbete tar vid där dessa två slutade och går 
nu vidare genom att försöka att kombinera de två tidigare till ett ännu bättre 
beslutsstöd. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Inom flygvapnet finns det behov att att kunna ta tillvara erfarenheterna från 
tidigare uppdrag flugna av olika piloter och uppdrag av olika karaktär, samt att 
planera enligt vissa regler som gäller för aktuellt uppdrag. Dessa erfarenheter 
och regler kan hjälpa piloter vid planering av nya uppdrag. Problemet idag är att 
det inte finns något enkelt sätt att ta hjälp av dessa erfarenheter och regler vid 
planering. Före denna studie fanns det två olika studier som var för sig tar upp 
regler respektive erfarenhetsbaserad planering. Uppdraget för denna studie är 
således att försöka att sammanföra dessa två och kunna använda båda som hjälp 
vid planering. 

Detta kan förhoppningsvis leda till att planeringen av flyguppdrag kommer att 
bli bättre och enklare för piloterna i framtiden. Då planeringen kan ta del av 
gamla liknade uppdrag och även få del av regler som gäller för uppdraget. Detta 
kan förhoppningsvis både spara tid och pengar för flygvapnet och även göra 
framtida uppdrag säkrare.

1.1.1 Regelbaserat
Den regelbaserade metoden  [1] bygger på att  man planerar ett  uppdrag som 
skall utföras. Man använder regler i olika lager för att få uppdraget att följa 
dessa regler. Lagren kan vara enligt  Figur 1. Det första lagret består av regler 
som kommer från ATO, vilket är uppdraget som ska utföras. Lager två består av 
regler för att undvika olika typer av hot. Det tredje lagret består av regler för att  
undvika  hinder  i  terrängen.  Det  sista  lagret  består  av  ACO regler,  hur  man 
måste flyga för att följa flygkorridorer i området.
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1.1.2 Erfarenhetsbaserat
Kombinationen av erfarenhetsbaserad och uppdragsontologi  tillsammans med 
dess ingående fall bildar ett kunskapsintensivt erfarenhetsbaserat system med 
ett antal tilltalande egenskaper:

• Likheten mellan fallen i ontologin kan beräknas baserat på:

➢ Begreppsrelationer

➢ Begreppsenheter

➢ Indirekta relationsvägar mellan erfarenhetsbegrepp via kombinerade 
begreppsrelationer

• Möjligheten att para ihop fall som har slutförts i olika grader, genom att 
anpassa frågan så att den passar de insamlade fallen.

1.2 Övergripande syfte
Denna studies syfte är att ta reda på vilken hjälp som är att föredra av 
regelbaserad, erfarenhetsbaserad eller kombination av dessa två. 

I framtida studier bör man använda verkliga uppdrag och även större antal för 
att få fram ett mer noggrant resultat. För att förbättra resultatet ytterligare bör 
man även låta sakkunniga uttala sig om resultat eftersom det är de som har den 
största erfarenhet om olika typer av uppdrag.

1.3 Avgränsningar
Eftersom denna studie inte kommer att ha så många uppdrag att basera sig på 
och dessa uppdrag är syntetiska samt att utfallet kommer att bedömas utifrån 
vad författaren anser, ej sakkunnig, så kommer resultatet inte att vara perfekt 
utan mer en vägledning hur man kan gå vidare för att implementera detta och 
även för att göra ytterligare studier med kanske bättre resultat.

2
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De regler som används i den regelbaserade metoden är framtagna med hjälp av 
fiktiva  ATO,  ACO  och  underrättelseinformation.  Reglerna  för  terrängen  är 
framtagna med hjälp av fiktiva terrängmiljöer.

1.4 Detaljerad problemformulering
Denna  studie  har  som  mål  att  implementera  både  regelbaserad  och 
erfarenhetsbaserad  uppdragshjälp  i  en  prototyp  samt  ge  svar  på  om  en 
kombination av dessa eller  om de var och en för  sig  är  bäst  som hjälp vid 
uppdragsplanering.  Detta  görs  genom jämförelse  av  olika  kombinationer  av 
dessa.

När det gäller att implementera dessa två i en och samma prototyp, så är den 
stora utmaningen att översätta den erfarenhetsbaserade prototypen från Java till 
C#  se kapitel  4.1. Däri  ligger det  även att  på något  sätt  kunna använda det 
ontologiska API:et som används sedan tidigare. Detta API (Apache Jena [3]) är 
skrivet i Java och anropas idag från Javakod.

När det sedan gäller att ta reda på vilket som är den bästa kombinationen, så blir 
den stora uppmaningen att komma fram till uppdrag som har möjlighet att visa 
skillnaden i  de  olika  kombinationerna  av  dessa  två  samt  att  kunna bedöma 
resultatet på ett bra sätt.

1.5 Översikt
Kapitel 1 är en kort inledning till arbetet
Kapitel 2 beskriver bakgrunden till studien
Kapitel 3 beskriver metoderna som användes för att komma fram till resultatet
Kapitel 4 är en kort beskrivning av implementationen som har gjorts
Kapitel 5 redovisar resultatet av studien
Kapitel 6 innehåller analysen av resultaten
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2 Bakgrundsmaterial
Detta arbete skall visa vilken metod av två eller en kombination av dessa som är 
bäst som hjälp vid uppdragsplanering för flygplan. Uppdragsplaneringen utförs 
med hjälp av Mission Support System (MSS).  De två metoderna är 
regelbaserad [1] och erfarenhetsbaserad [2].

2.1 Mission Support System (MSS)
MSS är ett system som används av piloter för att planera de uppdrag som de 
skall utföra. Systemet används även av piloten efter uppdraget för att utvärdera 
det utförda uppdraget. I detta arbete kommer endast planering att användas.

2.2 Förklaring av den Regelbaserade metoden

Uppdragsplanering kan ses som en lagerinformations modell där varje 
informationslager har sin egna uppsättning regler som verkar på uppdragets 
grunder i det lagret. Den regelbaserade metoden [1] använder regler som är 
grupperade i dessa lager. T.ex så använder underrättelselagret sina egna regler 
som påverkas av order och underrättelse information såsom ATO, ACO, hot 
o.s.v. Det fysikaliska lagret innehåller regler som verkar på fysikaliska grunder 
såsom terräng, geografiska läge, höjd o.s.v. Regellager fungerar så att de agerar 
i en regelkedja, där lägre lager används före de högre. T.ex så kommer det lägre 
lagret som kommer från ATO att användas innan det högre terränglagret enligt 
Figur 2.

När man applicerar det översta lagret med regler för själva uppdraget, så kan 
det se ut som i Figur 3 där man endast ser att man skall ta sig från punkt S till 
punkt L.

4
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När man sedan applicerar nästa lager som beskriver hur man ska undvika 
möjliga hot under uppdraget, så kan uppdraget ändras och se ut som i Figur 4. 
Där framgår det att det kan finnas ett möjligt hot vid den rutten som var lagd 
efter att lager ett hade applicerats. Därför har rutten modifierats efter att lager 2 
har applicerats för att undvika detta hot.

Efter att man har applicerat lager tre som beskriver möjliga hinder i terrängen, 
så framgår det att det finns hinder som man skall undvika för att uppdraget ska 
lyckas. I detta fall är det ett mindre berg som man bör flyga runt och på grund 
av det så modifieras flygrutten igen enligt Figur 5.

När man sedan applicerat det sista lagret som beskriver hur man får flyga i 
området så kan flygrutten komma att modifieras enligt Figur 6. 

I detta exempel så blir slutresultatet enligt Figur 6 och det blir enligt den 
flygrutten som piloten kommer att utföra uppdraget.

2.3 Förklaring av den Erfarenhetsbaserade metoden
Den erfarenhetsbaserade metoden [2] bygger på en uppdragsontologi som 
avgränsas av den grundläggande uppdragsdomänsbegrepp och deras 
begreppsrelationer. Uppdragsontologin fungerar som ett uppdragsskelett som 
binder ihop de riktiga uppdragsinstanserna för att forma ett nätverk av 
kontinuerligt växande domänkunskaper när ny uppdragsdata integreras i 
nätverket. Uppdragen definieras som egna begrepp som pekar på relevanta 
instanser i uppdragsontologin, tillsammans formar de ett uppdrag enligt Figur 7. 

5
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Figur 5: Tredje lagret applicerat

Figur 6: Sista lagret applicerat
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Dessutom har ett uppdragsfall också möjligheten att koppla ihop instanser från 
ett specifikt uppdrag och dess utvärdering.

Den erfarenhetsbaserade [2] metoden tar hjälp av tidigare uppdrag vi planering. 
Metoden fungera så att programmet jämför det aktuella uppdraget med tidigare 
uppdrag som finns i en kunskapsdatabas. Jämförelsen går till så att man tar de 
olika egenskaperna för uppdragen och jämför dessa och poäng sätts i relation 
till hur lika två egenskaper är baserat på den erfarenhetsbaserade metoden[2]. 
Egenskaperna kan vara vad för typ av uppdrag det rör sig om, hur flygrutten ser 
ut, vad för typ av hot det finns, vad för vapen man kan använda under 
uppdraget samt andra egenskaper. Egenskaperna viktas beroende på hur viktiga 
de anses vara för uppdragen När samtliga egenskaper för respektive uppdrag är 
jämförda, så får man fram en poäng mellan 0 och 1 för varje uppdrag.  När man 
sedan fått fram värden för samtliga uppdrag i kunskapsdatabasen, så prioriteras 
dessa enligt deras respektive värden och de två uppdragen med högst poäng 
kommer att användas som hjälp vid planeringen. Användaren kan då välja att 
modifiera sitt uppdrag med hjälp av dessa uppdrag.

6
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3 Metod
Metodiken för att kunna jämföra de olika metoderna för uppdragsplanering är 
den att man i MSS-prototypen planerar ett antal uppdrag med hjälp av de två 
metoderna. Dels så planeras uppdrag med hjälp av varje metod för sig och även 
med metoderna tillsammans och sedan bedömer resultatet från dessa.

Bedömningen kommer att göras genom att kontrollera hur väl uppdraget, efter 
att respektive metod har appliceras, stämmer överens med det planerade 
uppdraget. Det sker även en bedömning utifrån hur väl uppdraget kan utföras 
med lyckat resultat efter att respektive metod har applicerats. Bedömning av 
resultaten är helt subjektivt utifrån författarens uppfattning. 

Uppdragen som används är samma uppdrag som har använts i den 
erfarenhetsbaserade studien [2]. Egenskaperna för uppdragen kommer inte att 
redovisas i denna rapport eftersom denna rapport inte avser att redovisa den 
studien utan använda och bedöma den i förhållande till den regelbaserade 
studien [1].

3.1 Planering av uppdrag.
Planeringen  går  till  så  att  man  i  MSS-prototypen  placerar  ut  ett  antal 
navigationspunkter enligt Figur 8.

3.2 Applicering av den Regelbaserade metoden
När  man  skall  utvärdera  den  regelbaserade  metoden,  så  låter  man  MSS-
prototypen beräkna fram resultatet enligt den metoden och får då ett resultat 
liknade det i Figur 9. Mer om denna metoden finns att läsa i [1]

7

Figur 8: Exempel på uppdragsplanering
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3.3 Applicering av den erfarenhetsbaserade metoden
När man ska utvärdera den erfarenhetsbaserade metoden, så låter man MSS-
prototypen applicera den och utföra beräkningar enligt den metoden. Mer om 
denna metoden finns att läsa i  [2]. Man får då ett resultat liknande det i  Figur
10.  Man  låter  MSS-prototypen  exekvera  genom  Visual  Studio  2010  i 
debugmode  för  att  kunna  ta  fram  poängen  som  de  olika  uppdragen  får  i 
jämförelse  med  det  aktuella  uppdraget.  Anledningen  till  att  man  tar  fram 
poängen  i  debugmode  är  att  användaren  egentligen  inte  är  intresserad  av 
poängen  utan  den  används  endast  intern  i  programmet  för  att  prioritera 
uppdragen, därför ansågs det inte nödvändigt att ta fram ett gränssnitt för det i  
prototypen.

3.4 Applicering av de båda metoderna
När man utvärderar  de båda metoderna tillsammans,  så början man med att 
applicera den regelbaserade metoden först och får då ett liknande resultat som i 
Figur  9.  Efter  det  appliceras  den  erfarenhetsbaserade  metoden  som  ger  ett 

8

Figur 9: Exempel efter regelbaserad metod applicerad

Figur 10: Exempel efter erfarenhetsbaserade metoden applicerad
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resultat enligt Figur 11. På samma sätt som ovan så får man fram poängen för 
de olika uppdragen genom debugmode.

9

Figur 11: Exempel efter båda metoderna applicerats
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4 Tillvägagångssätt
4.1 Implementation av MSS-prototypen

För att kunna genomföra testerna som behövs för att kunna avgöra vilken metod 
som är den som ger bäst hjälp vid uppdragsplanering, så måste en prototyp 
tagas fram. 

Som start för detta arbete finns en prototyp från den regelbaserade metoden [1]. 
Denna prototyp är en tidig MSS-prototyp som är implementerad i språket C#. 
Denna prototyp kommer att användas till att också implementera den 
erfarenhetsbaserade metoden [2].

Den erfarenhetsbaserade metoden finns implementerad i en prototyp som är 
skriven i Java och använder Apache Jena [3] som implementerar ett ontologi 
API.

För att kunna använda den erfarenhetsbaserade metoden i MSS-prototypen, så 
krävs att man översätter den till C#. 

Anledningen till att valet föll på att översätta den erfarenhetsbaserade 
prototypen till C# och inte tvärtom, beror på att det är väsentligt mindre kod att 
översätta. Istället för 6600 rader, så skulle det säkerligen röra sig om 50 000 
rader eller mer.  

När det gäller att använda Java kod ihop med C# kod, så finns det ett antal olika 
sätt att göra det på. Det går att använda IKVM.NET [4] som översätter 
Javakoden till C#-kod som sedan kan anropas direkt från C#-koden efter det. 
Detta fungerade inte som tänkt i detta fall.

Det finns även jnbridge [5]. Vilket inte är helt självklart att använda. Detta 
övergavs också till förmån för Jena .NET Framework[6] som är en 
implementation där man har skapat ett ramverk runt Jena för att kunna anropa 
Jena API:t direkt från C#.

Implementationen började med att översätta den erfarenhetsbaserade prototypen 
till C# för att säkerställa att översättning inte införde några fel i den 
implementeringen. Översättning av de delar i prototypen som ligger utanför 
Apache Jena [6] översattes manuellt klass för klass. Samtliga klasser och paket 
översattes, även GUI-komponenter. Denna översättning innebar översättning av 
cirka 6600 rader kod från Java till C#. Denna del av arbetet skedde dels i 
Eclipse som är ett utvecklingsverktyg för Java, övriga delar av översättningen 
skedde i Visual Studio 2010, vilket är ett utvecklingsverktyg för C#. Eclipse 
tillsammans med den erfarenhetsbaserade-prototypen användes som facit, för 
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att se att översättningen inte införde buggar. Visual Studio 2010 användes för att 
skriva den översatta koden och sedan jämföra den med facit i Eclipse.

När prototypen var översatt, så integrerades de delar som rörde bearbetningen 
av uppdragsdata in i MSS-prototypen. GUI-komponenter integrerades inte 
eftersom de inte användes i MSS-prototypen eftersom denna har ett eget GUI. 
Det var cirka 4000 rader kod som integrerades in i MSS-prototypen. Den del av 
kodningen skedde enbart i Visual Studio 2010, där man använde Visual Studio 
2010 både till att hämta kod från den översatta prototypen samt att 
implementera den i MSS-prototypen.

De fiktiva uppdragen som ingick i den erfarenhetsbaserade prototypen  [2] 
översattes för att kunna användas i testerna av nya uppdrag i detta arbete. 

Eftersom koden är så pass omfattande samt att det kan finnas sekretessaspekter 
på den, så redovisas ingen del av koden.
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5 Resultat
I detta kapitel kommer de olika metoderna som användes att redovisas, var och 
en för sig med kommentarer om respektive metod. Dessa kommentarer kommer 
sedan att vara grund för hur utkomsten av denna studie bedöms.

Uppdragen som används kommer från det erfarenhetsbaserade arbetet ”Model-  
and case-based decision support in planning” [2]. Uppdragens egenskaper 
kommer från detta arbete. Det som är ändrat i förhållande till uppdragen i det 
arbetet är ruttpunkterna. Övriga egenskaper är som i det arbetet. 

5.1 Regelbaserad
När  man  använder  den regelbaserade  metoden,  så  får  man  hjälp  genom att 
regler om hur man får flyga används för att skapa en flygrutt. Det kan vara vilka 
flygkorridorer  man  ska  använda  för  att  flyga  i  området  som uppdraget  ska 
utföras i. 

5.1.1 Spaningsuppdrag
Det första uppdraget som har bedömts är ett fiktivt spaningsuppdrag som går ut 
på att spana runt de två målen, ett fartyg och ett flygplan.

I Figur 12 visas hur uppdraget är planerat innan några regler har applicerats på 
uppdraget. Uppdraget går ut på att flyga fram mot målen och sedan hålla sig på 
avstånd  för  att  sedan  ta  sig  tillbaka  till  basen  och  överlämna  information 
angående målen.
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Figur 12: Planerat spaningsuppdrag
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I Figur 13 visas uppdraget efter att man har applicerat gällande regler i området 
på uppdraget. I detta fall så fungerar den regelbaserade metoden bra. Uppdraget 
följer gällande regler i området och möjligheten att utföra uppdraget är stora. 

5.1.2 Jakt och Attackuppdrag
Det andra uppdraget går ut på att att oskadliggöra målen ifrån 
spaningsuppdraget ovan. Man ska ta sig fram till målen och sedan oskadliggöra 
både fartyget och flygplanet och sedan återvända till basen utan egna skador.

I Figur 14 syns det planerade jakt/attackuppdraget. Uppdraget går i huvudsak ut 
på att oskadliggöra målen och sedan återvända till basen utan egna skador.
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Figur 13: Uppdrag efter applicerade regler

Figur 14: Planerat jakt/attack uppdrag

Figur 15: Uppdrag efter applicerade regler
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I Figur 15 visas jakt/attackuppdraget efter att regler för aktuellt område har 
blivit applicerade. Detta uppdrag fungerar inte lika bra som spaningsuppdraget 
efter att reglerna har applicerats. Om man följer uppdraget efter att reglerna har 
applicerats, så är möjligheten att lyckas ganska liten. Detta eftersom man inte 
kommer i närkontakt med målen. Däremot så följer man reglerna som gäller i 
området, men det är inte till något större hjälp om man inte lyckas med sitt 
uppdrag. 

5.1.3 Kommentar regelbaserad metod
När det gäller den regelbaserade metoden finns det en del att önska för vissa 
uppdrag eftersom den är ganska statisk. Denna metod är bra för att få hjälp med 
att följa regler som gäller i området för uppdraget, men om man bara följer 
dessa regler utan att avvika från dem, så kommer det i många fall bli omöjligt 
att fullfölja uppdraget. 

Denna metod gör att man antagligen slipper en massa manuellt arbete vid 
planeringen, arbete som att lägga uppdragsrutten enligt gällande regler. Denna 
del av planeringen kan antagligen bli bättre med hjälp av denna metod.

5.2 Erfarenhetsbaserad
När  man  använder  den  erfarenhetsbaserade  metoden,  så  får  man  hjälp  att 
planera  uppdraget  genom  att  det  aktuella  uppdraget  jämförs  med  tidigare 
uppdrag. De tidigare uppdragen blir poängsatta efter likheten med det aktuella 
uppdraget och det uppdraget som har mest likhet får högst poäng och därefter 
får uppdragen fallande poäng ju mindre lika de är det aktuella uppdraget. Som 
hjälp får  man sedan de två tidigare uppdragen som mest  liknar  det  aktuella 
uppdraget baserat på likheten mellan uppdragen.

Poängen ligger mellan 0-1 där 1 är lika med att uppdragen överensstämmer helt 
och 0 att de inte överstämmer alls. 

Efter  att  man  applicerat  den  erfarenhetsbaserade  metoden  så  presenteras 
uppdragen  med  olika  färger.  Dessa  färger  har  olika  betydelse.  Det  blåa 
uppdraget är  det aktuella uppdraget,  det man planerar för tillfället.  Det röda 
uppdraget är det som har fått högst poäng och är således det uppdrag som liknar 
det aktuella mest. Det gröna uppdraget är det som har fått näst högst poäng.

5.2.1 Förberedelse av kunskapsdatabasen
Eftersom det  krävs  ett  antal  tidigare  uppdrag för  att  kunna utvärdera  denna 
metod,  så  har  kunskapsdatabasen  förberetts  med  4  stycken  uppdrag  som 
kommer att användas för jämförelse med det aktuella uppdraget. Dessa tidigare 
uppdrag är enligt nedan.
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I Figur 16 visas det första av de gamla uppdragen. Det är ett spaning, jakt och 
attackuppdrag. Det går ut på att spana runt målen och sedan jaga och attackera 
dem och sedan återvända till basen utan egna skador.

I  Figur 17 visas det andra uppdrag. Detta uppdrag är ett rent spaningsuppdrag 
som går ut på att samla information om de två målen och sedan återvända till 
basen för att överlämna information om målen.
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Figur 17: Uppdrag 2, Spaningsuppdrag

Figur 18: Uppdrag 3, Jakt och Attackuppdrag

Figur 16: Uppdrag 1, Spaning, Jakt och Attackuppdrag
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I Figur 18 visas uppdrag 3 som är ett jakt och attackuppdrag. Det går ut på att 
oskadliggöra målen och sedan återvända till basen utan egna skador.

I  Figur 19 visas det fjärde uppdraget som går ut på att jaga och oskadliggöra 
flygplanet och sedan återvända till basen.

Detta är alltså de 4 uppdrag som ingår i kunskapsdatabasen för att hjälpa till vid 
planering  av  nya  uppdrag.  I  vanliga  fall  skulle  kunskapsdatabasen  bestå  av 
avsevärt flera uppdrag, men eftersom denna studie går ut på att försöka att ta 
reda på vilket sätt som är det som ger bäst hjälp vid planering, så har man valt 
att endast använda dessa 4 pass. Detta medför att resultatet av studien kanske 
inte  helt  överensstämmer  med  hur  det  skulle  bli  med  fler  uppdrag  i 
kunskapsdatabasen.

I  denna del  så  kommer  samma uppdrag som i  delen  om den regelbaserade 
metoden ovan användas som aktuella uppdrag för att jämföra mot uppdragen i 
kunskapsdatabasen.   

5.2.2 Spaningsuppdrag
Det  första  uppdraget  är  ett  rent  spaningsuppdrag  som  går  ut  på  att  samla 
information  om  de  två  målen  och  sedan  återvända  till  basen  med  denna 
information.
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Figur 19: Uppdrag 4, Jaktuppdrag

Figur 20: Planerat spaningsuppdrag
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I  Figur  20 syns  uppdraget  innan man har  tagit  hjälp  av kunskapsdatabasen. 
Detta uppdrag är detsamma som i utvärderingen av den regelbaserade metoden 
5.1.

Figur 21 Visar det aktuella uppdraget tillsammans med de två uppdragen som 
har fått högst poäng i jämförelsen med det aktuella uppdraget.

Uppdrag: Jämförelse poäng:
Spaningsuppdrag 0.972
Spaning, Jakt och Attackuppdrag 0.930
Jaktuppdrag 0.746
Jakt och Attackuppdrag 0.725

Tabell 1: Resultat för spaningsuppdrag

Som synes i  Tabell 1 så är det de två översta uppdragen som fått högst poäng 
och är således de som visas som hjälp vid uppdragsplaneringen. Det uppdrag 
som fått högst poäng är ett rent spaningsuppdrag, vilket överensstämmer helt 
med   det  aktuella  uppdrag.  Det  som skiljer  det  uppdraget  från  det  aktuella 
uppdraget är flygrutten, detta gör att det inte får max poäng. I detta fall skulle 
man då ta hjälp av det rena spaningsuppdraget.

5.2.3 Jakt och Attackuppdrag
Det andra uppdraget som skall planeras med hjälp av kunskapsdatabasen är ett 
jakt och attackuppdrag. Det går ut på att oskadliggöra båda målen och sedan 
återvända till basen.
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Figur 21: Uppdraget efter erfarenhetsmetoden applicerad
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I  Figur  22 visas  det  planerade  jakt  och  attackuppdraget.  Detta  uppdrag 
överensstämmer också med uppdraget från den regelbaserade delen av studien.

Figur  23 Visar  uppdraget  efter  att  man  applicerat  resultatet  av  den 
erfarenhetsbaserade modellen. Som synes så får man två uppdrag som hjälp för 
denna planering också. 

Uppdrag: Jämförelse poäng:
Jakt och Attackuppdrag 0.980
Jaktuppdrag 0.975
Spaning, Jakt och Attackuppdrag 0.930
Spaningsuppdrag 0.758

Tabell 2: Resultat för jakt och attackuppdrag

I detta fall så är det de två sista uppdragen som får högst poäng. Detta beror på 
att dessa uppdrag är mest lika det aktuella uppdraget, tack vare att de också är 
jakt uppdrag. Det uppdrag som har fått högst poäng är det passet som är både 
ett jakt och attackuppdrag eftersom det aktuella uppdraget är det. Det första 
passet  är  också både jakt  och attackuppdrag,  men eftersom det  också är  ett 
spaningsuppdrag, så förlorar det en del poäng på det. 
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Figur 22: Planerat jakt och attckuppdrag

Figur 23: Uppdraget efter erfarenhetsmetoden applicerad
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5.2.4 Kommentar Erfarenhetsbaserad metod
När man analyserar denna metod, så ser man att uppdragen antagligen kommer 
att ha större chans att lyckas än de som följer den regelbaserade metoden. Detta 
eftersom man inte är låst till reglerna som finns i det aktuella området. Man kan 
flyga så att man kommer närmare målen och man tar även hjälp av tidigare 
uppdrag.  Detta  kan vara till  stor hjälp eftersom man kan ta  hjälp av andras 
erfarenheter när man planerar sitt uppdrag. 

Däremot så kräver denna metod en del manuellt arbete för att få uppdragen att 
följa gällande regler i aktuellt område. Dessa regler får man då sitta och planera 
manuellt genom att föra över reglerna från dokument till aktuellt uppdraget. 

5.3 Regelbaserad i kombination med erfarenhetsbaserad
För att komma undan de problemen som finns i den regelbaserade metoden och 
de  som  finns  i  den  erfarenhetsbaserade  metoden,  så  ska  vi  i  detta  kapitel 
använda oss av båda dessa metoderna tillsammans i simuleringar för att se om 
resultatet undviker dessa problem eller om det uppstår nya problem.

Tillvägagångssättet  när man använder dessa metoder tillsammans är att  först 
planera ett uppdrag enbart med tanke på vad uppdraget ska utföra och efter det 
appliceras reglerna för aktuellt  område. Det sista som görs är sedan att  man 
jämför  aktuellt  uppdrag  med  de  som  finns  i  kunskapsdatabasen  för  att 
därigenom  få  fram  de  två  uppdrag  som överensstämmer  bäst  med  aktuellt 
uppdrag och presentera dessa tillsammans med det aktuella uppdraget.

5.3.1 Förberedelse av kunskapsdatabasen
För att kunna använda båda metoderna tillsammans, så behövs det även i detta 
fall ett antal tidigare uppdrag för att har något att jämföra med på samma sätt 
som när man bara använder den erfarenhetsbaserade metoden. Uppdragen  har 
samma  egenskaper  som  de  som  användes  i  kapitlet  ovan  där  den 
erfarenhetsbaserade metoden behandlades. Skillnaden är att nu har uppdragen 
fått  nya flygrutter som är anpassade till  att använda både den regelbaserade 
metoden  och  den  erfarenhetsbaserade  metoden.  Dessa  uppdrag  presenteras 
nedan.
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Figur  24 Visar  det  första  av  de  tidigare  uppdragen  som  ingår  i 
kunskapsdatabasen för den erfarenhetsbaserad metoden. Detta är ett kombinerat 
uppdrag. Det innehåller både spaning, jakt och attack. 

Figur 25 Är ett spaningsuppdrag som går ut på att samla information om de två 
målen och sedan återvända till basen med denna information.

Det tredje uppdraget i Figur 26 är ett jakt och attack uppdrag och går ut på att 
oskadliggöra de två målen och återvända till basen.
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Figur 25: Andra uppdraget, Spaningsuppdrag

Figur 26: Tredje uppdraget, Jakt och Attackuppdrag

Figur 27: Fjärde uppdraget, Jaktuppdrag
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I Figur 27 syns det fjärde uppdraget som är ett rent jakt uppdrag som går ut på 
att oskadliggöra det ena målet och sedan återvända till basen.

Detta  är  de  fyra  uppdrag  som  ingår  i  kunskapsdatabasen  för  den 
erfarenhetsbaserade modellen. Det som skiljer dem åt är hur själv flygrutten ser 
ut,  övriga  egenskaper  så  som  uppdragstyp,  antal  observationer  och  övriga 
egenskaper  är  lika.  Detta  gäller  både  de  uppdragen  som  ingår  i 
kunskapsdatabasen och de uppdragen som planeras i respektive del nedan. 

5.3.2 Spaningsuppdrag
Detta uppdrag är detsamma som i dem föregående delarna.

Figur 28 Visar hur man har planerat uppdraget. Det går ut på att spana på de två 
målen och sedan återvända till basen utan att ha blivit upptäckt.

När man har applicerat gällande regler för området, så får man ett uppdrag som 
ser ut som i  Figur 29. Detta är likadant som uppdraget när man bara använde 
den regelbaserade metoden. 
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Figur 28: Planerat uppdrag

Figur 29: Regler applicerade

Figur 30: Regler och erfarenhet applicerat
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I  Figur 30 visas vilken hjälp man får av tidigare pass när man applicerar den 
erfarenhetsbaserade metoden på detta uppdrag.

Uppdrag: Jämförelse poäng:
Spaningsuppdrag 1
Spaning, Jakt och Attackuppdrag 0.963
Jakt och Attackuppdrag 0.75
Jaktuppdrag 0.746

Tabell 3: Resultat för spaningsuppdrag

Här  får  man  samma  resultat  som  när  man  bara  använder  den 
erfarenhetsbaserade metoden när det gäller vilka tidigare uppdrag som får högst 
poäng. Däremot så får de inte samma poäng som där. Här är det ett uppdrag 
som fått max poäng och det beror på att det i detta fall så har både det tidigare 
uppdraget  och det  aktuella  uppdraget  lika många ruttpunkter,  vilket  inte  var 
fallet i föregående simulering samt att både det tidigare och aktuella uppdragen 
är rena spaningsuppdrag.

5.3.3 Jakt och Attackuppdrag
Det andra uppdraget går som tidigare ut på att jaga och attackera de båda målen 
och sedan återvända till basen oskadd.

Figur  31 Visar  hur  uppdraget  är  planerat  innan någon hjälp  har  applicerats. 
Uppdraget går ut på att jaga och attackera de två målen och sedan återvända 
till basen.
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Figur 31: Planerat uppdrag

Figur 32: Regler applicerade
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När man sedan har applicerat reglerna så får man en välkänd rutt enligt  Figur
32. Rutten ser ut som dem övriga rutterna där man endast har använt regler. 
Detta  steg  är  bra  för  att  slippa  behöva  att  lägga  in  alla  regler  manuellt  i 
uppdraget.

Figur  33 Visar  hur  uppdraget  ser  ut  efter  att  man  har  tagit  hjälp  av  den 
erfarenhet som finns i kunskapsdatabasen.

Uppdrag: Jämförelse poäng:
Spaning, Jakt och Attackuppdrag 0.963
Spaningsuppdrag 0.800
Jakt och Attackuppdrag 1
Jaktuppdrag 0.996

Tabell 4: Resultat för jakt och attackuppdrag

I detta fall så är det samma uppdrag som för högsta poäng som i den delen när  
man  bara  använder  den  erfarenhetsbaserade  metoden.  Man  får  även  här  ett 
uppdrag  med  max  poäng  på  samma  sätt  som  i  föregående  simulering. 
Anledningen är densamma här också, uppdragen har samma antal ruttpunkter 
och är av samma typ. Med denna metod så finns det stor chans att man lyckas 
med sitt uppdrag utifrån den hjälp man får från tidigare uppdrag. 

5.3.4 Kommentar kombinerad regelbaserad och erfarenhetsbaserad
När man använder  regel och erfarenhetsbaserade modeller  tillsamman så får 
man det bästa av båda. Detta medför att man inte bara får den statiska hjälpen 
som  den  regelbaserade  metoden  innebär.  Man  får  inte  heller  bara  den 
erfarenhetsbaserade hjälpen som innebär att man måste planera enligt gällande 
regler själv. När man använder dem i kombination, så har man stor möjlighet att 
genomföra uppdragen med lyckad utgång.

Detta sätt att använda dem två tillsammans medför att man får hjälp att anpassa 
uppdraget efter gällande regler i området samt att man får hjälp av erfarenheter 
från tidigare uppdrag. 
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Figur 33: Regler och erfarenheter applicerade
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6 Analys
Efter att gjort tester med de olika metoderna kommer här analyser av de olika 
metoderna samt en slutlig analys av hela arbetet.

6.1 Analys av den regelbaserade metoden
Den regelbaserade metoden innebär att applicera gällande regler i området för 
uppdraget. 

Denna  metod  är  lite  statisk.  Detta  eftersom  den  endast  applicerar  regler. 
Planerar man olika typer av uppdrag i samma område, så resulterat det oftast i  
att uppdragen får samma utformning så länge som reglerna är de samma. Dvs 
samma ATO, ACO och uppdragen sker över samma terrängområde. Detta kan 
vara en bra hjälp för att man inte ska behöva lägga tid på det under planeringen. 
Så denna metod kan vara bra för att planera ett grunduppdrag som man sedan 
fortsätter att planera för att komma fram till en uppdragsplanering som medför 
att uppdraget kan komma att utföras med godkänt resultat. 

6.2 Analys av den erfarenhetsbaserade metoden
Den erfarenhetsbaserad metoden innebär att man tar hjälp av tidigare utförda 
uppdrag. När man planerar får man hjälp av de uppdrag som passar aktuellt 
uppdrag bäst. Man modifierar sedan aktuellt uppdrag med hjälp av dessa.

Denna  metod  är  inte  statisk  som  föregående  metod  utan  är  mycket  mer 
dynamisk. Man får också möjlighet att erhålla ett bättre resultat med en större 
erfarenhetsbank. Erfarenhetsbanken växer kontinuerligt. 

Problemet med denna metod är att man inte får hjälp med reglerna som gäller i 
uppdragsområdet. Dessa får man planera själv, vilket kan vara tidskrävande.

6.3 Analys av kombinationen av metoderna
När man kombinerar metoderna så får man först hjälp med att följa reglerna i 
området för uppdraget. Sedan får man också hjälp med planeringen genom att 
tidigare uppdrag som passar aktuellt uppdrag visas tillsammans med uppdraget, 
så man kan modifiera uppdraget efter dessa.

Analysen av de olika metoderna visar att denna metod är den som ger störst 
hjälp vid uppdragsplanering och bör vara den som man bör använda.
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7 Slutsats
Den slutliga analysen är alltså att man bör använda en kombination av de två 
metoderna som är presenterade i denna studie. Detta eftersom man med hjälp av 
dessa, både får hjälp att följa regler som gäller i området för uppdraget. Man får 
också hjälp att planera efter hur tidigare uppdrag har utförts. 

Eftersom man får hjälp med att applicera regler för området, så kommer det att 
bli en viss tidsbesparing vid den delen av planeringen.

Detta  gäller  alltså  när  man  analyserar  vad  som  är  bäst  endast  ur 
planeringssynpunkt och inte tar hänsyn till tiden. Detta motsäger att det blir en 
viss  tidsbesparing  när  man  applicerar  regler.  Detta  eftersom  den 
erfarenhetsbaserade metoden är väldigt tidskrävande. När man i detta fall säger 
tidskrävande, så är det uppemot 12 timmar som menas. Ingen tidskontroll har 
skett utan 12 timmar är ett antagande eftersom appliceringen har pågått under 
lång tid. Tiden för den erfarenhetsbaserad metoden är beroende av hur många 
egenskaper för respektive uppdrag som ska jämföras.

En  anledningen  till  att  det  tar  så  pass  lång  tid  att  applicera  den 
erfarenhetsbaserade metoden kan vara att  det sker en del kopieringar mellan 
olika listor av data. Detta tillsammans med att man i testerna i denna rapport har 
använt  flera  navigationspunkter  än  i  den  ursprungliga  studien  för  den 
erfarenhetsbaserade metoden kan vara en del av orsaken till den långa tiden. I 
den ursprungliga studien använde man 4 navigationspunkter och i denna studie 
användes 15 punkter.

Om man vill kunna använda en kombination av dessa två metoder, så måste en 
optimering ske av den erfarenhetsbaserad metoden. 

7.1 Etiska aspekter
I detta arbete används endast fiktiva uppdrag som inte bör innebära några större 
etiska problem.

Däremot kan man funderar  på hur  detta  verktyg kan komma att  användas  i 
framtiden. Detta eftersom man då antagligen kommer att planera uppdrag för 
Gripen. Eftersom Gripen ingår i ett försvar så bör dom etiska aspekterna vara 
mindre. 

Eftersom detta är ett svårt och stort område, så tänker jag lämna det här, för att 
inte gå in för djupt på ämnet i denna rapport. 
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