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Sammanfattning 
Genetiska algoritmer (GA) är en sökalgoritm som framlades av Holland (1975). GA 

efterliknar evolution; en mängd lösningar kombineras och muterar under loppet av flera 

generationer för att skapa en så bra lösning som möjligt. En vidareutveckling av GA är 

distribuerade genetiska algoritmer (DGA); en samling GA exekverar isolerat från varandra 

och med jämna mellanrum delar lösningar med varandra. Detta arbete har undersökt hur 

DGA påverkas av  -elitism; att de   bästa lösningarna kopieras till nästa generation utan att 

förändras. En DGA har implementerats som löser handelsresandeproblem från 

problembiblioteket TSPLIB. Experimenten visade att  -elitism påverkar hur bra lösningar 

som produceras samt hur många generationer som krävs innan algoritmen slutar göra 

framsteg. Vissa värden på   gav i regel bättre resultat, och andra värden på   gav i regel 

sämre resultat. Det föreslås att mer forskning görs på området. Resultaten bör verifieras för 

andra variabeluppsättningar och migrationsfrekvensens betydelse bör undersökas djupare. 

Nyckelord: Genetisk algoritm, GA, DGA, selektion, elitism, TSP  
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1 Introduktion 

 
Genetiska algoritmer (GA) är en typ av sökalgoritm som försöker efterlikna naturligt urval 

och evolution för att finna lösningar till problem. En mängd lösningar kombineras med 

varandra och muterar gradvis under loppet av flera generationer för att successivt närma sig 

en så bra lösning som möjligt. En väldigt viktig del av denna process är selektion; att välja ut 

vilka lösningar som ska kombineras med vilka. Selektion innehåller en viss andel slump men 

är oftast viktad utifrån hur bra en individ löser problemet; ju bättre lösning desto större 

chans att få reproducera sig (Goldberg, 1989). 

Detta arbete har undersökt hur lösningskvaliteten och körtiden för en speciell modell av GA, 

känd som distribuerad genetisk algoritm (DGA), alt. ö-baserad GA, påverkas av införandet 

av k-elitism i selektionsoperatorn. DGA innebär att en samling GA, även kallat öar, 

exekverar isolerat från varandra. Med jämna mellanrum delar öarna med sig av sin kunskap 

om potentiellt bra lösningar till varandra.  -elitism innebär att k av de bästa individerna från 

en generation automatiskt går vidare till nästa generation utan att förändras. Området är 

intressant att undersöka då det visat sig att många implementationer av DGA använder 

selektionsoperatorer som är designade för vanliga GA istället för specialiserade 

selektionsoperatorer för DGA.  En serie experiment har genomförts där en DGA löser 

handelsresandeproblem, med olika värden för k, för att se om elitism kan medföra kortare 

körtid men med bibehållen lösningskvalitet. Resultaten har prövats i en signifikansanalys av 

typen Students t-test, för att se om resultaten var beroende av k eller inte.   

För att genomföra experimenten har en applikation utvecklats som exekverar en DGA. Som 

datamängd används handelsresandeproblem (eng. traveling salesman problem, TSP) från 

TSPLIB (Reinelt, 1991). Migration sker asynkront i den DGA som implementerades, för att 

resultaten från experimenten ska vara relevanta för modern forskning inom området. Idag 

forskas det mycket om DGA på GPU, och där är det önskvärt att maximera parallellism varav 

det är viktigt att minimera mängden synkronisering mellan de olika enskilda GA inom en 

DGA.  För att underlätta användningen av applikationen har ett användargränssnitt (eng. 

User Interface, UI) utvecklats där samtliga inställningar för DGAn kan bestämmas. 

Applikationens användbarhet, och metodens genomförbarhet, påvisas i en pilotstudie.  

Detta arbete är uppdelat enligt följande: i kapitel 2, Bakgrund, beskrivs översiktligt vad en 

GA är samt vad som är speciellt med DGA, vad handelsresandeproblemet är, hur GA kan 

implementeras för att lösa TSP samt en sammanfattning av relaterade arbeten. I kapitel 3, 

Problemformulering, finns arbetets problemställning, metodbeskrivning samt en 

metoddiskussion. Kapitel 4 går först igenom genomförandet och implementationen av den 

applikation som använts för att genomföra experimenten, kapitlet avslutas sedan med 

pilotstudien som påvisar applikationens användbarhet samt genomförbarheten av metoden 

från kapitel 3. Kapitel 5 redovisar resultaten från experimenten samt analyserar dessa och 

slutligen, i kapitel 6, sammanfattas rapporten samt diskuteras i ett större perspektiv. 
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2 Bakgrund 

Det centrala området för detta arbete är genetiska algoritmer (GA) vilket avhandlas i kapitel 

2.1; vad det är, hur det fungerar och varför det används. Kapitlet innehåller även en 

genomgång av vad distribuerade genetiska algoritmer (DGA) är. Handelsresandeproblemet 

(eng. traveling salesman problem, TSP) sammanfattas i kapitel 2.2; problemets formulering, 

dess historia samt vad TSPLIB är. I kapitel 2.3 finns en beskrivning av hur en GA kan 

anpassas för att appliceras på TSP och sist, i kapitel 2.4, finns en kort sammanfattning av 

tidigare arbeten inom området. 

2.1 Genetiska algoritmer 

GA har för avsikt att finna lösningar till problem genom att härma evolution och genetiskt 

urval. En GA arbetar genom att i flera generationer förbättra lösningar från tidigare 

generationer till dess att algoritmen uppnår ett termineringsvillkor. Metoden formulerades 

av John H. Holland i boken ”Adaptation in Natural and Artificial Systems ” från 1975 

(Holland, 1975), och är än idag ett högaktuellt forskningsämne. Detta beror mycket på att 

möjligheterna att utföra beräkningar parallellt har ökat, samt att GA fungerar bra för att 

söka igenom stora problemrymder med många lokala optimum. GA är en heuristisk 

sökmetod och garanterar inte att den producerade lösningen är den optimala lösningen. Det 

finns alltid en risk att slutresultatet är en följd av att algoritmen fastnade i ett lokalt 

optimum (Goldberg, 1989). Därför tittar man ofta efter kvaliteten hos de lösningar som 

algoritmen producerar; hur nära den producerade lösningen är den optimala lösningen (Tsai 

et al., 2004). 

2.1.1 Koncept 

En GA genomsöker successivt en problemrymd genom att generera potentiella lösningar 

inom ett sökspann. En problemrymd kan förklaras som ett landskap med toppar och dalar, 

där varje punkt i landskapet representerar en möjlig lösning till problemet. Höjden för en 

viss punkt är proportionell till hur bra lösning den punkten representerar. Ett exempel på en 

problemrymd skulle kunna vara den graf som beskrivs av funktionen      (  )     ( ), 

för        . Punkter på detta landskap skulle utgöras utav olika värden för  , och höjd i 

landskapet skulle utgöras utav det värde man får på   för ett visst  . Detta exempellandskap 

visas i Figur 1.   

Topparna i en problemrymd refereras ofta till som lokala optimum och dalarna refereras till 

som lokala minimum. I en problemrymd finns det alltid en eller flera toppar som är absolut 

högst, dessa refereras till som globala optimum. En GA söker efter dessa globala optimum 

genom att generera möjliga lösningar inom ett spann av problemrymden, och använder sig 

av olika genetiska operatorer för att smalna av eller vidga detta sökspann.  

Ett viktigt koncept är konvergens; konvergens innebär att spannet som söks igenom minskar 

och närmar sig en punkt. Motsatsen till konvergens är divergens; spannet behåller sin vidd 

alternativt växer. Figur 2 visualiserar konceptet med sökspann inom en problemrymd, samt 

effekten av att minska sökspannet. I den vänstra problemrymden är sökspannet större än i 

den högra problemrymden. Genom att hålla spannet stort söker en GA över ett stort område 

men bieffekten är att det genereras färre lösningar per ytenhet; sökningen blir bredare men 

mindre precis. Om spannet istället smalnar av blir sökningen mer specialiserad runt ett visst 

område med fler genererade lösningar per ytenhet, men sökningen förlorar bredd och 
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möjlighet att hitta till andra lokala optimum. Målet med en GA är att slutligen kunna 

konvergera mot globala optimum, och därmed kunna generera en lösning så nära en optimal 

lösning som möjligt. Dock finns det alltid en risk att algoritmen konvergerar mot fel topp och 

därmed aldrig kan producera en optimal lösning (Larrañaga et al., 1999). Denna risk är 

speciellt påtaglig i problemrymder med många dimensioner (Vonolfen et al., 2011).  
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 Ett exempel på en problemrymd. Rymden representerar      (  )  Figur 1
   ( )         . Den gröna pilen markerar det globala optimumet i 

problemrymden medan den röda pilen markerar det globala minimumet. 
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 Storleken på sökspannet påverkar hur stor del av problemrymden som Figur 2
genomsöks. Sökspannet visas genom den röda markeringen längs x-axeln. De gröna 

punkterna representerar lösningar i problemrymden. 

En GA är uppbyggd av en samling individer. Varje sådan individ består av en lösning till 

problemet (kallad kromosom) samt en lämplighet. Kromosomen beskriver den punkt 

individen befinner sig på i problemrymden och lämpligheten beskriver höjden på den 

punkten. Individerna kombineras och muteras sedan över loppet av flera generationer. 

Målet är att i slutänden finna en individ vars kromosom beskriver en punkt i 

problemrymden som är så nära ett globalt optimum som möjligt.  

För varje generation görs en selektion av individerna, som ofta viktas med avseende på 

individernas lämplighet. De utvalda individerna arrangeras sedan i par som sedermera 

överkorsas med varandra och producerar avkomma. Denna avkomma har sedan en chans att 

exponeras för mutation, vilket ändrar någon del av avkommans kromosom. Den färdiga 

avkommans lämplighet beräknas och samlingen av avkomma representerar sedan nästa 



 4 

generation (Goldberg, 1989). Idén visualiseras i Figur 3. Processen fortsätter generellt tills 

antingen a) ingen påtaglig förbättring har skett under ett antal generationer eller b) 

algoritmen har använt upp den tilldelade körtiden. (Tang et al., 1996; Potvin, 1996).  

Par

Population

Generation: x
Individ

Individ

Individ

Individ

Individ

Individ

Individ

Avkomma

Population

Generation: 
x+1

Muterad 
avkomma

Selektion av 
individer

Individer arrangeras
i par

Överkorsning
Mutation?

Ja

Nej

Beräkna 
lämplighet

 

 Hur flödet i en GA är uppbyggt. Figur 3

Det finns flertalet variationer av grundläggande GA som siktar på att förbättra 

lösningskvaliteten eller körtiden för algoritmen. Då de olika genetiska operationerna 

(selektion, överkorsning och mutation) är diskreta finns goda möjligheter att undersöka hur 

modifikationer av en viss genetisk operation påverkar resultatet av algoritmen i stort 

(Srinivas & Patnaik, 1994). Denna egenskap har lett till ett stort antal studier som undersökt 

hur olika implementationer av de genetiska operationerna påverkar algoritmens utfall 

(Srinivas & Patnaik, 1994; Potvin, 1996; Tsai et al., 2004; Razali & Geraghty, 2011; Vonolfen 

et al., 2011).  

2.1.2 Grundpopulation 

När en GA ska designas måste val göras för varje genetisk operation i modellen. Det första 

som måste tas i åtanke är hur grundpopulationen skapas. De vanligaste metoderna är att 

konstruera individerna slumpvist eller att använda någon form av heuristisk modell. Att 

skapa grundpopulationen av individer genom att slumpgenerera deras kromosomer medför 

en stor spridning inom kromosomerna och därmed ett brett sökspann, men detta kan också 

leda till längre körtid. Heuristiska modeller försöker istället skapa en population av 

potentiellt bra lösningar för att få ett mindre initialt sökspann och därmed en kortare total 

körtid. Avvägningen här ligger i att ett större initialt sökspann ger större chans att hitta det 

globala optimumet men medför en längre körtid medan ett mindre sökspann ger kortare 

körtid men större risk att fastna i ett lokalt optimum. 

2.1.3 Selektion 

Från en population väljs en grupp individer ut för att överkorsas. Valet av dessa individer 

sköts av selektionsoperatorn. De vanligaste metoderna utgörs av turnerings- respektive 

rouletthjulsselektion (Razali & Geraghty, 2011). Turneringsselektion väljer slumpvist ut t 

individer ur populationen och jämför deras lämplighetsvärde  ( ) mot varandra. Den med 

bäst lämplighetsvärde väljs ut och läggs till poolen av individer som kommer att överkorsas. 

En variant har flera steg i turneringen, där vinnarna av nedre steg går vidare till nästa steg, 

tills en vinnare står kvar i slutet (Goldberg, 1989). Ett exempel på turneringsselektion 

illustreras i Figur 4. 
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 Ett exempel på turneringsselektion.   individer väljs slumpmässigt från Figur 4
populationen och den med bäst lämplighetsvärde  ( ) vinner. 

Rouletthjulsselektion ser till att varje individ   har en sannolikhet  ( )  att bli vald 

proportionellt mot sin lämplighet  ( )  i förhållande till resten av populationen.  ( )  

 ( ) ∑  ( ) 
   , där   är antalet individer i populationen. Individerna placeras sedan runt ett 

virtuellt rouletthjul, där varje individ i får fältet [     ( )), där   ∑  ( )   
   . Ett slumptal 

s genereras, med uniform fördelning inom spannet     ).  Den individ vars fält s ligger 

inom läggs till poolen av individer som kommer att överkorsas (Goldberg, 1989). Ett 

exempel på rouletthjulsselektion presenteras i Figur 5.  
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p(B) = 0.375

p(C) = 0.5

0.0

0.125

0.5
 

 Ett exempel på hur ett rouletthjul vid rouletthjulsselektion kan se ut. Figur 5
Här är tre individer, A med  ( )     , B med  ( )     , och sist C med  ( )     . 

Det finns även en påbyggnad av dessa selektionsoperatorer som kallas  -elitism. Denna 

variant bevarar alltid de   bäst lämpade individerna från den nuvarande generationen till 

nästa generation (Alba & Troya, 1999). Metoden medför att de starkaste anlagen som hittills 

funnits inte försvinner mellan generationer till följd av evolutionsbrus, d.v.s. slumpfaktorer 

så som selektion och överkorsning, vilket annars är en risk (Melanie, 1996). Detta bevarande 

av starka anlag medför att individer med svaga anlag, som utgör positioner längre från lokala 

optimum, konkurreras ut och sökspannet konvergerar snabbare. Följden är att algoritmen 

konvergerar på kortare tid men det ökar också risken att den producerade lösningen 
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befinner sig längre ifrån ett globalt optimum (Tang et al., 1996) då en mindre del av 

problemrymden genomsökts.  

2.1.4 Överkorsning 

Efter att selektionsoperatorn har valt ut en grupp individer för reproduktion arrangeras 

dessa individer i par och överkorsas sedan enligt någon överkorsningsmodell. Överkorsning 

har till avsikt att smalna av det aktuella sökområdet och närma sig en av topparna som redan 

finns inom detta område (Alba & Troya, 1999). 

Vanligtvis används modellerna enpunkts- eller tvåpunktsöverkorsning, vilket är två metoder 

som är enkla att implementera och vilka ger förhållandevis bra resultat. 

Enpunktsöverkorsning genererar slumpvist en punkt längs föräldrarnas kromosomer. 

Avkomman som produceras får kromosomsekvensen från den ena föräldern före den 

punkten och från den andra föräldern efter den punkten. Tvåpunktsöverkorsning genererar 

slumpvist två punkter längs föräldrarnas kromosomer. Avkomman som produceras får 

kromosomsekvensen från den ena av föräldrarna före och efter dessa två punkter, och från 

den andra föräldern mellan dessa punkter (Melanie, 1996). Dessa två modeller visas i Figur 

6. 

Förälder A

Förälder B

Förälder A

Förälder B

Enpunktskorsning

Tvåpunktskorsning

Avkomma A

Avkomma B

Avkomma A

Avkomma B
 

 Den övre processen illustrerar enpunktsöverkorsning, den nedre Figur 6
processen illustrerar tvåpunktsöverkorsning. 

2.1.5 Mutation 

Den nyproducerade avkomman har en chans att utsättas för mutation. Sannolikheten att en 

mutation sker kallas vanligen mutationsfrekvens. Det finns många olika metoder för att 

implementera mutation, men de vanligare utgörs av switch, som byter plats på två anlag, 

eller flip som byter värde på ett visst anlag (t.ex. byta en binär 0:a till en binär 1:a).  

I en GA är det oftast överkorsningen som i huvudsak står för att skapa variation mellan de 

olika individerna, men om inga andra mekanismer införs finns en överhängande risk att 

algoritmen snabbt konvergerar och att alla individer i slutänden har samma anlag. För att 

undvika en sådan situation införs mutation, som har en chans att ändra en avkommas 

kromosom och på så vis bibehålla divergensen i populationen. Dessa ändringar har även en 

chans att vidga sökområdet så att ett tidigare outforskat område av problemrymden nås 

(Melanie, 1996; Tang et al., 1996; Alba & Troya, 1999). Mutationsfrekvensen bör generellt 

sett ligga mycket lågt, cirka 1-5 %, då en för hög frekvens motverkar det naturliga urvalet 

(Goldberg, 1989). 
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2.1.6 Populationsutveckling 

Hur populationen utvecklas kan beskrivas som ett spann mellan två extremer, steady-state 

GA samt generationell GA.  I en steady-state GA byts endast en till ett fåtal individer ut 

mellan två generationer medan resten av populationen lämnas orörd. Varje nyproducerad 

individ ersätter någon av de gamla individerna i populationen via någon form av 

ersättningspolicy. Steady-state GA påverkas mycket mindre av evolutionsbrus än 

generationell GA, eftersom starka anlag inte riskerar att försvinna så vida de inte 

konkurreras ut av starkare anlag. I en generationell GA så ersätts hela populationen mellan 

varje generation, vilket medför en risk att starka anlag inte får möjlighet att reproducera sig 

(Alba & Troya, 1999).  

Vilken av dessa metoder som presterar bäst finns ingen konsensus om, då olika studier visar 

på olika resultat. Den vanligast använda är generationell GA. Generationell GA lämpar sig 

väl för parallellisering samt är enkel att implementera. En steady-state GA kräver en 

ersättningspolicy för att avgöra vilka individer som ska ersättas när en ny uppsättning 

individer genererats. I en parallell implementation krävs då synkronisering, så att inte två 

nya individer försöker ersätta samma existerade individ. Lika så innebär en ersättningspolicy 

ett extra designval, exempelvis kan ersättning ske via en rouletthjulsmodell, en 

turneringsmodell eller via elitism, och det kan vara svårt att förutse vad dessa designval har 

för effekt på algoritmens körtid samt lösningskvaliteten (Alba & Troya, 1999).  

2.1.7 Distribuerade genetiska algoritmer 

Utöver den klassiska GA modellen, där det finns en population som utvecklas i flera 

generationer, finns en modell där en samling populationer utvecklas parallellt på olika öar. 

Denna modell är känd som distribuerad genetisk algoritm (DGA) (Tanese, 1989). Varje ö är 

en egen separat GA men med jämna mellanrum sker en migration mellan de olika öarna, då 

en subgrupp av varje ös population flyttas till en annan ö. Hur denna förflyttning går till 

skiljer sig från olika implementationer; i vissa implementationer kopieras individerna som 

emigrerar och kommer således existera på både den nya och den gamla ön, och i andra tas 

individerna bort från den ö de emigrerar från. På den nya ön ersätter de nytillkomna vissa 

individer ur den befintliga populationen, enligt någon förvald modell. Hur dessa grupper 

väljs ut kan variera men den vanligast förekommande är rent elitistisk; de   mest lämpade 

individerna från ursprungsön ersätter de   minst lämpade individerna på den mottagande 

ön (Whitley et al., 1999).  

Överföringen av individer mellan öar kan antingen ske synkront eller asynkront. Vid synkron 

överföring sker all migration samtidigt mellan öarna; exempelvis väntar alla öar in varandra 

efter g generationer, sedan skickar alla öar emigranter till sin högra grann-ö, sedan tar de 

emot immigranter från sin vänstra grann-ö. Vid asynkron överföring skickar varje ö 

emigranter när den utfört de beräkningar den ska, och kontrollerar i slutet av varje 

generation utifall det finns några nya immigranter att ta emot. Synkron överföring har 

fördelen att ingen ö springer ifrån de andra och hinner utveckla sina individer mycket mer 

än de andra öarna, och därigenom få fram dominerade individer som konkurrerar ut alla 

andra. Asynkron överföring är dock fördelaktigt att använda över nätverk eller i heterogena 

system med många olika hårdvaruplattformar, samt att asynkron överföring inte riskerar att 

hela systemet måste vänta om en ö av någon anledning arbetar mycket långsammare (Alba 

et al., 2002). 
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Idén med en DGA är att olika populationer på olika öar konvergerar mot olika lokala 

optimum, och när populationerna sedan blandas kommer kunskap om olika lokala optimum 

från de olika populationerna att leva vidare. Ett sätt att se på det är att varje GA har ett eget 

sökspann, och när immigranter anländer sträcks detta sökspann ut för att inkorporera de 

nyanlända individerna. När sedan överkorsning sker mellan de gamla och de nya individerna 

kan GAn söka av områden som ligger mellan dess tidigare kända område och det 

nytillkomna områdena. Konceptet illustreras i Figur 7 som visualiserar hur migration 

påverkar en GAs sökspann.  Det röda området är det ursprungliga sökspannet som GAn har 

innan det anländer immigranter. Det gröna området är det spann inom vilket de 

immigrerade individernas lösningar befinner sig. Överkorsningar mellan lösningar från det 

röda och det gröna området kan nu finna punkter i det gula området, vilket tidigare låg 

utanför båda sökspannen. Värt att notera är att det nytillkomna spannet (det gula området) 

nu innehåller punkter som befinner sig lägre i problemrymden än de båda 

ursprungsspannen (det röda och det gröna områdena). Detta kan medföra att individer som 

skapas genom överkorsningar mellan individer från de två ursprungsspannen är mycket 

sämre än sina föregångare. Detta är inte något dåligt då den tillfälliga ökningen i 

sökspannets storlek kan hjälpa algoritmen finna nya lokala optimum. 

 

 En illustration av hur sökspann i en DGA påverkas av migration.  Figur 7

DGA har generellt visat sig finna jämförbara eller bättre lämpade individer än den klassiska 

GA modellen samt kunna behålla divergens under längre tid (Belding, 1995; Tanese, 1989; 

Collins & Jefferson, 1991), mycket på grund utav att migration mellan öar sträcker ut 

sökspannen tillfälligt. DGA medför att två nya variabler läggs till i GAn; migrationsfrekvens 

(hur många generationer som passerar mellan varje migrationsfas) och migrationsstorlek. 

Det finns en rad olika migrationsscheman för DGA som beskriver hur olika individer 

migrerar mellan öar. En rad arbeten har undersökt vilka migrationsscheman som lämpar sig 
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bäst med avseende på körtid och lösningskvaliteten, och den generella slutsatsen tyder på att 

ring- eller hyperkubscheman fungerar bäst (Alba & Troya, 1999; Belding, 1995; Knysh & 

Kureichik, 2010). 

Vid första åtanke kan en DGA te sig mycket resursintensiv eftersom en DGA med   öar 

kommer kräva   stycken GA samtidigt. Dock kan dessa GA köras helt oberoende av varandra 

under majoriteten av tiden, och således genomsöka   punkter i problemrymden parallellt. 

Det enda beroendet som finns mellan de olika GA är migration av individer, något som kan 

skötas via t.ex. meddelandeöverföring. Därigenom kan en DGA köras på skilda plattformar 

och kommunicera via meddelandeöverföring, exempelvis på en klusterplattform (Tang et al., 

1996). Flera undersökningar har visat att DGA är ett snabbare alternativ till en GA just på 

grund av att dess olika delar kan arbeta parallellt (Knysh & Kureichik, 2010). DGA söker 

igenom en större del av problemrymden till följd av att varje enskild GAs sökspann sträcks ut 

på grund av immigrerande individer (Alba et al., 2002). 

2.1.8 Begränsningar för GA 

GA karaktäriseras av att försöka härma naturligt urval och evolution för att på så vis 

successivt närma sig en perfekt lösning. Svagare individer konkurreras ut av starkare och 

mer lämpade individer, så för varje generation bör populationen bli bättre anpassad. Dock 

finns vissa inbyggda problem i modellen som medför att GA inte är en universallösning som 

funkar för alla typer av problem. Tang et al. (1996) skriver att en stor nackdel med GA är 

dess oförutsägbarhet, som kommer av att slump är involverat och på grund av att dess 

lösningskvalitet inte kan garanteras. Vidare är GA mycket parameterberoende och kan ge vitt 

skilda resultat beroende på exempelvis populationsstorlek (Cantú-Paz & Goldberg, 2000), 

selektionsoperator (Razali & Geraghty, 2011) eller överkorsningsmodell och 

mutationsmodell (Larrañaga et al., 1999). Sist är värt att nämna att problemspecifika 

lösningar ofta presterar bättre än en GA utifall problemet är väl utforskat (Melanie, 1996). 

2.1.9 Användningsområden för GA 

Trots de diskuterade begränsningarna (se kapitel 2.1.8) finns det områden där GA är mycket 

användbara. Förmågan att parallelliseras framhålls ofta som den absolut största styrkan med 

GA. Cantú-Paz & Goldberg (2000 s.221) skriver ”… GAs work with a population of 

independent solutions, which makes it feasible to distribute the computational load among 

several processors.” Vissa författare går till och med så långt att de kallar GA för “skamligt 

parallella” (Tanabe & Fukunaga, 2013). Det huvudsakliga användningsområdet är problem 

där problemrymden är för stor för att alla möjligheter ska kunna undersökas explicit, 

problem vars problemrymd har många dimensioner (i.e. problem med många variabler), när 

det finns många lokala optimum i problemrymden och/eller när vi inte nödvändigtvis kräver 

ett exakt svar (Srinivas & Patnaik, 1994). GA kan istället successivt närma sig en optimal 

lösning genom att generation efter generation utveckla och förfina tidigare lösningar. 

Områden där GA används idag utgörs ofta av denna typ av stora problemrymder, exempelvis 

handelsresandeproblemet (Vonolfen et al., 2011), flervariabeloptimering (Belding, 1995) 

eller molekylsyntetisering (Kim et al., 2009). Sist är det en mycket generell metod, som 

enkelt kan omformuleras för att hantera olika problem. Så länge en lämplighetsfunktion och 

en kromosomkodning kan skapas så kan problemet hanteras av en GA (Holland, 1975).  
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2.2 Handelsresandeproblemet 

Handelsresandeproblemet (eng. traveling salesman problem, TSP) är ett mycket välstuderat 

kombinatoriskt problem med anor ända tillbaka till Leonhard Euler och år 1759 

(EulerArchive, 2015).  

Det grundläggande problemet i TSP är enkelt: Givet n olika noder, finn den kortaste rutten 

som går från en nod igenom samtliga andra noder exakt en gång, för att sedan återvända till 

utgångsnoden (Reinelt, 1991). TSP har många variationer, men den vanligaste är det 

symmetriska TSP; för varje par av noder i och j är avståndet från i till j lika långt som från j 

till i. När detta arbete i framtiden talar om TSP avses det symmetriska TSP. Enligt Applegate 

et al. (1998) är TSP ett mycket passande problem att testa nya algoritmer och idéer på, då 

problemet är enkelt att formulera samtidigt som problemrymden är väldigt stor.   

Det finns väldigt många problem i dagens samhälle som kan formuleras som TSP. De mest 

uppenbara problemen hittas i transportsektorn, att planera rutter för lastbilar, budbilar 

o.s.v. för att minimera deras körsträcka när de besöker flertalet kunder på en dag (Vonolfen 

et al., 2011). Problemet är även relevant inom många andra områden så som 

schemaläggning, kretskortsdesign och kryptoanalys (Larrañaga et al., 1999). 

2.2.1 Lösningsmetoder 

Idag är den allmänna konsensusen att Concorde är den bästa av de kända algoritmerna för 

att lösa TSP perfekt (Applegate et al., 2011). Dock växer TSPs problemrymd faktoriellt med 

antalet noder, vilket innebär att det snabbt blir orealistiskt att beräkna perfekta lösningar. 

Istället har heuristiska algoritmer blivit en av de vanligaste metoderna för att finna 

acceptabla rutter.  I dessa offras lösningars kvaliteten till fördel för kortare beräkningstid. 

Rego et al. (2011) sammanfattar de mest använda heuristiska algoritmerna idag och jämför 

deras precision och beräkningstid. Algoritmerna utgörs av Lin-Kernighan (Lin & Kernighan, 

1973) samt Stem-and-Cycle (Pesch & Glover, 1997; Rego, 1998). Dessa algoritmer (med 

varianter) kan få fram rutter med en genomsnittlig felmarginal på cirka 1-5% , och med en 

körtid på mellan några sekunder till några minuter för system med 31 623 städer (Rego et 

al., 2011). 

Idag ser man också mycket forskning på att lösa TSP med hjälp av genetiska algoritmer (GA) 

(se kapitel 2.1). Eftersom GA är ett område som ännu utvecklas krävs en testbädd mot vilken 

olika implementationer kan undersökas, och denna roll fyller TSP väl. En annan faktor till 

att GA blivit en populär metod för att lösa TSP är att GA lämpar sig bra för parallellisering 

(Cantú-Paz & Goldberg, 2000) samtidigt som hårdvara som lämpar sig för detta blivit 

mycket vanligare i form av flerkärniga CPU:er samt uppkomsten av programmerbara GPU:er 

(Nvidia, 2015; Owens et al., 2007). TSPs problemrymd är även väldigt stor och innehåller 

många lokala optimum, vilket är precis den typen av problemrymd GA lämpar sig för. 

2.2.2 TSPLIB 

Reinelt (1991, 2013) har tagit fram och underhållit TSPLIB, en samling av olika TSP problem 

med varierande storlek. TSPLIB har fungerat som en gemensam testbädd som enkelt gör att 

olika studier kan använda exakt samma problem, vilket underlättar för att jämföra resultat 

från olika arbeten (Rego, 1998; Rego et al., 2011). En annan fördel som TSPLIB bidragit till 

är att det idag finns stora probleminstanser med tillhörande optimala lösningar, vilket 

underlättar kontroller av heuristiska algoritmers resultat (Tsai et al., 2004). Så när en ny 
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metod eller algoritm utvecklas kan denna testas på ett känt TSP problem, och dess resultat 

jämföras mot andra metoders resultat på samma problem.  

2.3 GA och TSP 

Som tidigare nämnt i kapitel 2.1.9 är kraven för att det ska gå att applicera en GA på ett 

problem att det går att koda om lösningar till kromosomer samt att det går att beräkna och 

jämföra lösningars lämplighet. I fallet TSP är dessa två relativt enkla. Varje gen i en 

kromosom utgörs av en viss nod, en komplett kromosom utgörs av en komplett rutt 

         , där n är antalet noder i TSP-problemet. Ett exempel illustreras i Figur 8.  

Lämplighetsfunktionen för en individ utgörs av att beräkna längden av den rutt som beskrivs 

av kromosomen, ju kortare rutt desto lämpligare.    

 

 

1 3

2

5 4

Kromosom: [1, 3, 2, 5, 4]
 

 Exempel på hur en rutt översätts till en kromosom. Figur 8

Överkorsningsoperatorn för TSP-problem måste skötas annorlunda. I vanliga fall antas att 

ett visst värde kan förekomma flera gånger i en kromosom men TSP-lösningar förutsätter att 

varje nod endast förekommer en gång i en kromosom. För att lösa detta har några 

alternativa överkorsningsoperatorer skapats med avsikt att korsa två kromosomer men 

fortfarande producera korrekta rutter. En av de vanligaste överkorsningsoperatorerna är 

ordnad överkorsning (eng. ordered crossing, OX). Denna operator föreslogs av Goldberg 

(1989) och har använts i många arbeten (Potvin, 1996; Larrañaga et al., 1999; Tanabe & 

Fukunaga, 2013). Konceptet bygger vidare på tvåpunktsöverkorsning och arbetar utifrån 

insikten att det är noders relativa positioner som är viktiga, snarare än deras faktiska 

positioner inom kromosomen.  
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Operatorn fungerar enligt följande: börja med två föräldrar, A och B. Välj sedan ut två 

skärpunkter på föräldrarnas kromosom och flytta nod-sekvenserna inom dessa punkter 

direkt till avkomman. Se Figur 9. 

Förälder A

Förälder B

Avkomma A

Avkomma B

1  2  3  4  5  6  7  8

1  3  5  7  8  6  4  2

_  _  3  4  5  _  _  _

_  _  5  7  8  _  _  _

 

 Första steget i OX är att kopiera över mittensegment till avkommorna. Figur 9

Sedan försöker man bevara så mycket som möjligt av den motsatta förälderns nodsekvens, 

genom att börja direkt efter den andra skärpunkten på den förälder från vilken avkomman 

inte fick mittensegmentet, och sedan kopiera noder en efter en. Utifall denna process stöter 

på en nod som redan finns i mittensegmentet ignoreras denna. Processen fortsätter tills alla 

platser är uppfyllda. Ett exempel på en genomförd OX-överkorsning för den ena avkomman 

illustreras i Figur 10. Samma process skulle sedan genomföras för den andra avkomman. 

Förälder A

Förälder B

Avkomma A

1  2  3  4  5  6  7  8

1  3  5  7  8  6  4  2

7  8  3  4  5  6  2  1

 

 Andra steget i OX. Pilarna visar hur de olika noderna överförs mellan Figur 10
de olika föräldrarna till en avkomma. De överstrukna noderna i förälder B ignoreras 

då de redan blivit överförda från förälder A. 

2.4 Tidigare arbeten 

Larrañaga et al. (1999) genomförde en litteraturstudie som undersökte olika metoder för att 

lösa TSP problem med GA. De sammanställde beskrivningar av en rad genetiska operatorer 

samt sammanställde data om hur lösningskvaliteten för några TSPLIB-problem påverkades 

av olika kombinationer av dessa operatorer. 

Alba & Troya (1999) skrev i sin kartläggning av DGA en sammanställning av genetiska 

operatorer samt deras respektive styrkor och svagheter. Artikeln innehåller generella 

beskrivningar och mönster för att hjälpa läsaren att själv implementera en DGA.  

Alba et al. (2002) utförde en undersökning om hur DGA presterade på heterogena kluster av 

datorer, där olika datorer kunde ha olika operativsystem, hårdvarukonfigurationer och 

nätverk. Artikeln visade på att heterogena system kan prestera lika bra som homogena 

system, trotts att olika datorer arbetade olika fort, om asynkron kommunikation tillämpas. 
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Deras artikel var också intressant då den diskuterar och föreslår metoder för att jämföra 

resultat mellan olika konfigurationer av en DGA.  

Eiben et al. (2007) jämförde turneringsselektion mot deras egen selektionsoperator: 

autonom selektion. Dessa selektionsoperatorers lösningskvalitet samt körtid jämfördes i en 

speciell typ av DGA känd som agent-baserad GA (alt. finkornig GA). I sin undersökning kom 

Eiben et al. fram till att turneringsselektion var i detta system snabbare men att de två 

operatorerna producerade lösningar av likvärdig kvalitet. Arbetet som Eiben et al. (2007) 

utförde var intressant då det angriper ett liknande problem som detta arbete.  

Yang (2007) använde sig av en variant av k-elitism i sitt arbete om hur GA kan användas för 

att lösa dynamiska optimeringsproblem. De problem som Yang undersökte förändrades 

under körningen utav algoritmen (t.ex. kunde lämplighetsfunktionen ändras under körtid).  

Yang lät de bästa individerna från föregående generation ersätta de sämsta individerna i den 

nyproducerade generationen, och visade att detta schema gav bättre individer för långsamt 

förändrande problem. 

Knysh & Kureichik (2010) genomförde en litteraturstudie om DGA och sammanfattade olika 

metoder och modeller som används idag. Artikeln är mycket intressant då den belyser vikten 

av att parallellisera algoritmer till följd av den ökade tillgången på hårdvara anpassad för 

parallellism. I denna kontext lyfts DGA fram som en bra modell för att angripa stora och 

komplexa problem, då DGA kan använda sig av denna hårdvara bra. Artikeln avslutas med 

att understryka att mer forskning måste genomföras på DGA.  

För att planera flygrutter för obemannade flygplan (eng. Unmanned aerial vehicle, UAV) 

använde Sancı & Işler (2011) en DGA. Problemet, att flyga över en samling punkter för att 

sedan återvända till landningsbanan, betraktades som ett TSP-problem och löstes via en 

DGA som exekverade på en GPU. Deras undersökningar visade att det går att sänka körtiden 

för en DGA substantiellt (i vissa fall uppnåddes en speedup-faktor av 20) genom att anpassa 

implementationen av en DGA för GPU. De undersökte också hur olika mutationsfrekvenser 

påverkade körtid och snittlämplighet för en population, och det visade sig att en 

mutationsfrekvens på 3 % gav bäst resultat. 

Val av parametrar för GA är oftast en svår och snårig process, då olika genetiska operatorer 

och parametervärden har vitt skilda egenskaper. Tanabe & Fukunaga (2013) genomförde en 

intressant studie om att slumpa operatorer och parametrar för varje enskild ö i en DGA. 

Studien visade att denna metod kunde prestera liknande resultat som manuellt designade 

DGA om antalet öar var högt nog; ju fler öar desto bättre presterade den slumptilldelade 

DGAn. 
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3 Problemformulering  

Genetiska algoritmer (GA) är en heuristisk sökmetod. Ett av de vanligaste problemen man 

ser hos GA är att de istället för att finna den globalt optimala lösningen fastnar i ett lokalt 

optimum, vilket leder till en försämrad lösningskvalitet (Goldberg, 1989; Tsai et al., 2004). 

Detta försöker man ofta åtgärda genom att använda metoder som har till avsikt att behålla 

god divergens inom populationen. Det finns flera olika selektionsoperatorer som ger god 

spridning av de kromosomer som väljs ut för överkorsning, lika så finns flera studier rörande 

hur olika mutationsmetoder och –frekvenser påverkar konvergens för populationer (Srinivas 

& Patnaik, 1994; Razali & Geraghty, 2011; Potvin, 1996; Tsai et al., 2004). En 

vidareutveckling av GA är DGA, som försöker undvika global konvergens genom att begränsa 

selektionen till lokala subgrupper (öar). Varje ö är fri att konvergera mot ett lokalt optimum, 

för att sedan sprida sina starka anlag till andra öar via migration. Detta ska i slutänden leda 

till att superindivider växer fram som fått de starkaste anlagen från flera olika subgrupper. 

Studier visar på att DGA är ett bra alternativ för att få god spridning på den globala 

populationens kromosomer och på så vis undvika för tidig konvergens (Alba & Troya, 1999). 

Målet är att olika öar ska konvergera mot olika optimum, för att sedermera sprida kunskap 

om dessa optimum mellan varandra. Många implementationer av DGA använder samma 

selektionsoperatorer som GA. Dessa selektionsoperatorer har till syfte att bibehålla god 

divergens bland populationens kromosomer, något som möjligen är i konflikt med idén att 

varje ö ska konvergera mot ett lokalt optimum för att sedan sprida kunskapen om detta 

optimum via migration. Det finns anledning att undersöka om klassiska selektionsoperatorer 

innebär onödigt mycket arbete i en DGA, då divergens istället underhålls av att separera 

populationen i subgrupper och migrera individer mellan dessa subgrupper. Många artiklar 

som studerats under förstudien till detta arbete har inte anpassat sitt användande av 

selektionsoperatorer för DGA. Istället används ofta samma selektionsoperatorer för en DGA 

som för en GA utan att ta hänsyn till de förändrade förutsättningarna som en DGA medför 

(Knysh & Kureichik, 2010). Ett tillägg i selektionsoperatorn för att snabba upp konvergens är 

k-elitism, som bevarar de k bäst lämpade individerna mellan generationer. Metoden används 

dock sällan i GA, då den ökade konvergenshastigheten inte är eftersökt. Det finns dock 

anledningar att undersöka hur införandet av k-elitism påverkar DGA, då de nackdelar som 

associeras med k-elitism motverkas av migration mellan öar.  

Det finns också en risk att den höga grad av slump som existerar i GA medför att de bästa 

individerna som hittats försvinner till följd av att de inte blev valda vid selektionen, att 

överkorsningen förstör deras anlag eller att mutation slumpvist försämrar dem. Alba & 

Troya (1999) skriver att ett alternativ är steady-state GA (se kapitel 2.1.6), vilket påtagligt 

minskar evolutionsbruset. Alba & Troya skriver även att steady-state GA med utveckling av 

endast en ny individ per generation, ger väldigt bra effektivitet och utvecklingshastighet. En 

intressant observation är att en steady-state GA kan beskrivas via k-elitism, när      , 

där   står för antalet individer i en ös population.  

I detta arbete undersöks hur körtid samt lösningskvalitet för DGA påverkas av införandet av 

k-elitism i selektionsoperatorn. Hypotesen är att kvaliteten på lösningarna inte kommer 

påverkas men att körtiden blir kortare, för något värde på k. Denna hypotes motiveras med 

att k-elitism garanterar att starka individer överlever och inte försvinner till följd av 

slumpfaktorer i de genetiska operatorerna, vilket förkortar algoritmens körtid. Vidare 

motiveras hypotesen med att selektion inte har lika stort ansvar att behålla divergens i en 
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DGA som i en GA. Globala optimum kan endast existera på toppar i problemrymden, så om 

sökspannets vidd underhålls av en annan mekanik finns det möjligheter för 

selektionsoperatorn att snabbare föra sin population mot de toppar som finns inom spannet.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka hur lösningskvalitet samt körtid påverkas av införandet av k-elitism i en 

DGA har experiment utförts. Detta beslut grundade sig i att problemställningen krävde 

experimentdata för att kunna besvaras. Alternativ till att genomföra experiment var att 

antingen genomföra en litteraturstudie, en fallstudie eller en teoretisk studie. Att genomföra 

en teoretisk studie valdes bort med anledningen att genetiska algoritmer innehåller många 

variabler samt många slumpfaktorer.  Det må existera metoder för att matematiskt simulera 

slump (t.ex. med event-träd) men dessa metoder lämpar sig inte för den massiva mängd 

slump som är involverat i en GA. En fallstudie hade varit möjligt att genomföra men 

alternativet valdes bort då resultaten hade varit domänspecifika. Syftet med detta arbete är 

att undersöka k-elitisms inverkan generellt, därav lämpar sig experiment bättre.  En 

litteraturstudie valdes bort då förstudierna till detta arbete visade att det inte finns 

substantiellt med arbete som undersöker hur k-elitism påverkar lösningskvalitet samt körtid 

för DGA. Vidare skriver Knysh & Kureichik (2010) att ö-modellerade GA inte är ett väl 

studerat område, vilket indikerar att det inte finns mycket material om ämnet. Inga arbeten 

hittades heller som kunde påvisa om resultat kopplat till GA också kan appliceras på DGA.  

DGAn som implementerades löser symmetriska handelsresandeproblem (TSP) från 

problembiblioteket TSPLIB (Reinelt, 1991, 2013). Denna datamängd valdes med anledning 

av att det finns välkända optimala lösningar till problemen, vilket gjorde det möjligt att 

beräkna skillnad i lämplighet mellan olika producerade lösningar och en optimal lösning. 

TSPLIB innehåller även problem av väldigt varierande storlek, från 14 noder till 33 800 

noder, vilket gav goda möjligheter att välja problem av varierad komplexitet. Problem från 

TSPLIB används även i många andra arbeten (Rego, 1998). TSP-problem lämpar sig bra att 

undersöka då deras lösningsrymd innehåller många lokala optimum, och syftet med detta 

arbete är att undersöka om k-elitism är lika bra på att undvika dessa optimum (i.e. 

producera lika högkvalitativa lösningar) som icke-elitistisk selektion.  Flera andra studier 

har utfört sina GA experiment mot TSP utan att deras frågeställning varit relaterad till TSP 

(Eiben et al., 2007; Tanabe & Fukunaga, 2013). Alternativt hade det gått att generera TSP-

problem genom att generera noder slumpvist enligt en normaldistribution på ett plan, och 

sedan använt dessa för att testa emot. Dock skulle detta kunna leda till att det inte fanns 

någon känd optimal lösning till det genererade problemet, så det skulle inte vara möjligt att 

se hur långt ifrån ett globalt optimum den presenterade lösningen är.  

För att genomföra experimenten implementerades en DGA där en samling isolerade öar var 

för sig exekverar en GA. De olika designvalen som har gjorts listas och diskuteras i detta 

stycke, med undantag för valet av migrationsfrekvens och valet av antalet öar som diskuteras 

i separata stycken efter detta. Val av genetiska operatorer inspirerades av de experiment som 

utförts av Eiben et al. ( 2007), då deras problemställning ligger nära det problem som detta 

arbete undersökte; båda undersökte distribuerade genetiska algoritmer och hur olika 

selektionsoperatorer påverkar lösningskvaliteten samt körtiden. Som selektionsoperator 

användes turneringsselektion där 2 individer ställs mot varandra (se kapitel 2.1.3) 

tillsammans med k-elitism. Selektionsoperator och turneringsstorleken var direkt 

inspirerade av Eiben et al. (2007). OX användes som överkorsningsoperator (se kapitel 2.3) 
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då det är den vanligaste överkorsningsoperatorn för GA som löser TSP. Switch användes 

som mutationsoperator, med en mutationsfrekvens på 3% (se kapitel 2.1.5). Flip är inte 

möjligt att använda som mutationsoperator för TSP, då en rutt inte får innehålla samma nod 

flera gånger. Mutationsfrekvensen som användes är lägre än den som Eiben m.fl. (2007) 

använde, då deras värde på 10 % är dubbelt så högt som Goldberg (1989) föreslår som högsta 

acceptabla värde. Valet att använda 3 % grundade sig på resultat från Sancı & Işler (2011). 

Deras artikel undersökte olika implementationer av en DGA för att lösa TSP problem, och 

deras undersökning av mutationsfrekvenser visade att 3 % gav bra resultat. Knysh & 

Kureichik (2010) använde 5 % mutationsfrekvens i deras experiment, men deras experiment 

använde inte TSP som datamängd. Som migrationsschema användes ett ringschema. De 

vanligast använda är ring- eller hyperkubscheman, men det finns inga entydiga resultat som 

indikerar på att något av dessa scheman är bättre än det andra. Ringscheman är dock enkla 

att implementera och förstå, vilket medför att det används ofta (Alba & Troya, 1999). Ett 

alternativt migrationsschema är att för varje migration slumpvist välja ut vilken ö som 

emigranterna skickas till. Detta schema riskerar dock att medföra att en ö får in många fler 

immigranter än andra öar, och då antingen måste öka sin populationsstorlek eller välja att 

ersätta andra nyligen immigrerade individer. Antalet individer som migrerar mellan öar 

bestämdes till 5 % av populationens storlek. Detta val grundade sig på Whitley et al. (1999) 

som även de använde ett ringschema i sin DGA, och där de beslutade använda 5 % som 

migrationsstorlek. Om det finns en optimal migrationsstorlek, och vad den i så fall skulle 

vara, är inte känt. Dock verkar de flesta studier se att en migrationsstorlek på mellan 1% och 

10% är optimal (Alba & Troya, 1999).  

Många av de mer moderna artiklarna om DGA handlar om DGA på en GPU, där det är 

vanligt att använda sig av 100-tals öar. Då varje ö kan exekveras för sig på en separat tråd, 

finns det goda anledningar till att försöka utnyttja kapaciteten i parallella system (så som en 

GPU) så mycket som möjligt för att sänka systemets körtid och därmed snabbare hitta bra 

lösningar (Pospichal et al., 2010; Sancı & Işler, 2011; Plichta et al., 2014). Fler öar innebär 

också att det finns fler isolerade populationer som var för sig kan konvergera mot lokala 

optimum, vilket ökar sannolikheten för att finna ett globalt optimum. Experimenten som 

genomfördes i detta arbete har dock genomförts på en CPU-plattform vilket gör att det är 

svårt att använda samma mängd öar som på en GPU, då det inte är möjligt att genomföra 

lika många beräkningar parallellt. Alba et al. (2002) och Vonolfen et al. (2011) använder i 

sina experiment 8 stycken öar, och deras arbeten har mycket gemensamt med detta arbete. 

Framför allt är deras experiment anpassade för en CPU-plattform samt att de undersöker 

hur variationer av variabler påverkar en DGA. Därav valdes att även detta arbete skulle 

använda 8 öar. 

Detta arbete använde tre olika migrationsfrekvenser (m):               Belding (1995) 

visar att migrationsfrekvensen kan ha stor påverkan på hur snabbt en DGA konvergerar men 

att det även har effekt på lösningskvaliteten. Belding provar en rad olika frekvenser men 

tyvärr visar artikeln inte samtliga testresultat för samtliga testvärden, eller ens samma 

testvärden för de olika problemen, så det är svårt att dra någon generell slutsats. I slutet av 

artikeln skriver Belding att för ett visst problem var migrationsfrekvens 50 generationer 

optimalt, medan för ett annat problem var 5 och 10 optimalt.  Mot denna bakgrund 

bestämdes att migrationsfrekvenserna 10, 30 och 50 skulle användas; 10 och 50 då de visat 

sig fungera bra, fast för olika typer av problem, samt 30 då det ligger mitt emellan de två 

frekvenserna. Det är möjligt att detta var för få migrationsfrekvenser att undersöka, samt att 

spannet på värdena var för begränsat. Utifall fler migrationsfrekvenser hunnit undersökas, 
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så hade en migrationsfrekvens på 1 (efter varje generation) och en på 100 testas eftersom det 

finns risk att Beldings resultat inte är representativa för alla problemrymder.  

Värdet på k varierades för att undersöka hur detta påverkar lösningskvalitet samt körtid. 

Följande värde för k testades:                            , där     innebär ingen 

elitism.     ligger till grund för det förväntade värdet i nollhypotesen. Procentsatserna 

innebär att   procent av populationen bevaras via elitism,   står för storleken på 

populationen. Dessa värden valdes för att få god spridning av testvärden utan att få för 

många värden att undersöka. Värt att notera är att       är en steady-state GA med 

elitistisk ersättningspolicy.  

För varje kombination av m och k genomfördes flertalet körningar. För att få en bra mängd 

experimentdata genomfördes 100 körningar för varje variabeluppsättning. Enligt Alba et al. 

(2002) är 30 körningar en lämplig mängd experimentdata för att dra slutsatser. Eiben et al. 

(2007) använder även de 30 körningar för varje testdatamängd. Dock är dessa artiklar 

många år gamla, och beräkningskraften i moderna datorer är betydligt större idag. Ju större 

mängd experimentdata som kan samlas in desto bättre, då medelvärden och 

standardavvikelser får större precision, men det finns anledning att inte lägga antalet 

körningar för högt, då det riskerar att körtiden för stora problem blir ohanterlig. Resultaten 

av de 100 körningarna sammanställdes och utvärderades i en signifikansanalys av typen 

”Students t-test”. Detta val var inspirerat av Alba et al. (2002), då de använde t-test för att 

jämföra om resultaten mellan två olika konfigurationer av en GA var statistiskt signifikanta 

eller inte. Nollhypotesen för signifikansanalysen i detta arbete var att varierandet av värdet 

för k inte har någon effekt på algoritmens körtid samt lösningskvalitet.  

För experimenten i detta arbete användes följande definitioner av lösningskvalitet samt 

körtid: 

 Lösningskvalitet. Kvaliteten på lösningen för en viss individ   är  ( )  
 ( )

    
 , där 

 ( ) är lämpligheten för den aktuella individen, och      är lämpligheten för den 

kända optimala lösningen. Lösningskvaliteten för en körning avser kvaliteten på 

lösningen för den individ med bäst lämplighet som körningen genererade. 

Lösningskvaliteten för ett visst värde på    ( ) avser lösningskvaliteten i snitt för 

samlingen av körningar för det givna värdet på  . 

 Körtid. Körtid för en körning räknas i antalet generationer till dess att den individ 

med bäst lösningskvalitet genereras. Denna individ betraktas som körningens 

vinnare. Valet att inte mäta realtid (i sekunder) kom av att realtid är väldigt beroende 

av hårdvara, programmeringsspråk, implementation o.s.v. medan generationer är ett 

relativt tidsmått som inte är beroende av realtid. Eftersom en DGA kan 

implementeras på en rad olika sätt (kluster, nätverk, enskild maskin) så är realtid 

inte lika intressant som relativ tid. Om hypotesen stämmer så kommer  ( )   ( ) 

för något k, där  ( ) är antalet generationer tills dess att algoritmen i snitt fann sin 

vinnare för ett visst k, och  ( ) är antalet generationer tills algoritmen i snitt fann sin 

vinnare för     (dvs. ingen elitism).  

För att kunna utvärdera resultaten av experimenten sparades de två egenskaperna 

lösningskvalitet och körtid för varje körning och uppsättning variabler. Det fanns 3 

migrationsfrekvenser och 7 värden för k, vilket resulterade i 21 olika par av variabler att 

undersöka, och för varje par genomfördes 100 körningar. Resultaten utvärderades i en 
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signifikansanalys, för att avgöra om det finns någon relation mellan k och körtid t(k) samt 

lösningskvaliteten Q(k). Signifikansanalysen genomfördes med ”Students t-test”, eftersom 

utformning på den insamlade experimentdatan förväntades stämma överens med t-testernas 

kravbild: normalfördelad data, okänd standardavvikelse för insamlad data samt att en 

jämförelse skedde mellan ett förväntat värde (beräknas när    ) och ett uppmätt värde. 

Många andra arbeten om genetiska algoritmer har använt sig av t-tester för att genomföra 

sina signifikansanalyser, exempelvis Whitley et al. (1999), Alba et al. (2002), Eiben et al. 

(2007) och Yang (2007). Som målvärde användes         . Detta målvärde ger en 

säkerhet på 95 %. Signifikansanalysens syfte är att avgöra om eventuella skillnader i resultat 

vid mätningar för olika k-värden är relevanta eller endast en slump (Alba et al., 2002).  
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver först hur experimentmiljön för detta arbete designades och 

implementerades. Experimentmiljön implementerades i form av en applikation som enkelt 

kan användas för att välja vilket problem som ska behandlas samt ställa in variabelvärden 

för den distribuerade genetiska algoritmen. Efter beskrivningen av applikationens 

implementation presenteras en kort studie på hur populationsstorlek påverkar lämplighet; 

en studie vars syfte är att påvisa effekten av denna variabel då det inte finns några entydiga 

forskningsresultat rörande vilka värden som är mest lämpliga att använda. Sist beskrivs den 

pilotstudie som genomförts för att påvisa att metoden som beskrevs i kapitel 3.1 är 

genomförbar.  

Varje komponent testades genomgående med så kallad enhetstestning och genom manuellt 

genomstegande av programkoden. En metod för att genomföra enhetstestning på 

komponenter som var beroende av slumpgenererade tal identifierades först en bit in i 

projektet (se kapitel 4.2.4). Innan denna metod upptäcktes testades slumpberoende 

komponenter endast genom manuella metoder. Då det finns en tydlig beroendeordning 

mellan de olika komponenterna i experimentmiljön har dessa implementerats och testats 

enligt nerifrån-och-upp modellen. Detta för att i största möjliga mån försäkra sig om att 

underliggande komponenter fungerar korrekt innan dessa används av andra komponenter. 

Idén om att testa samtliga komponenter kommer från kursen Mjukvarukomponenter i C++, 

given av Mikael Thieme (2012). 

Applikationen är skriven i Java 8 (Oracle Corporation, 2015). Valet av programmeringsspråk 

grundar sig i att Java har inbyggt stöd för trådning med medföljande stöd för 

synkroniseringsmekanismer (så som monitorer) samt att Java är ett programmeringsspråk 

som författaren är mycket bekväm i och har god förståelse för. Under denna implementation 

har det antagits att samtliga av Javas inbyggda komponenter, så som slumptalsgenerering, 

FIFO-köer, trådningsmekanismer o.s.v., fungerar korrekt. Programmeringen av 

applikationen är genomförd i programmet Eclipse (The Eclipse Foundation, 2015a), och UI:t 

är skapat med hjälp av programbiblioteket WindowBuilder (The Eclipse Foundation, 2015b). 

Resterande del av detta kapitel är strukturerat enligt följande; probleminläsning (se kapitel 

4.1), genetisk algoritm (se kapitel 4.2), distribuerad genetisk algoritm (se kapitel 4.3), 

experimentmiljöns UI (se kapitel 4.4), variabelstudie (se kapitel 4.5) och sist pilotstudie (se 

kapitel 4.6).  

4.1 Probleminläsning 

Målet med komponenten som sköter probleminläsningen är att läsa in ett problem ifrån en 

fil och generera en distansmatris. I denna distansmatris utgörs rader och kolumner utav 

noder. Cellen där rad   korsar kolumn   visar avståndet mellan nod   och  . Representationen 

visualiseras i Figur 11.  Denna representation av avstånd mellan noder tillåter direktaccess, 

vilket är fördelaktigt då direktaccess är väldigt tidseffektivt. Dock innebär en sådan 

representation att ett minnesblock om     måste allokeras, vilket kan vara 

minnesineffektivt om det finns många tomma element i matrisen. Alternativet är att ge varje 

nod en lista med avstånd till sina grannar. Att slå upp avstånd i en grannlista är 

långsammare än direktaccess men grannlistor innehåller inga tomma element, så om 

distansmatrisen är gles (i.e. innehåller många tomma element) så är en grannlista mer 
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minneseffektiv. I denna implementation är dock minneseffektivitet inget som undersöks, 

medan det är önskvärt att hålla nere realtiden som krävs för att genomföra en körning. 

Vidare kommer distansmatriser inte innehålla några tomma element, då det i samtliga 

problem som används alltid är möjligt att resa mellan alla par av noder.   

i

j

k

l

i j k l

0 5 2 1

5 0 6 2

2 6 0 3

1 2 3 0
 

 Distansmatris. Noder utgör rader och kolumner. Den cell där rad   Figur 11
korsar kolumn   (den gröna siffran) visar avståndet mellan nod   och nod  . 

Som nämns i kapitel 3.1 använder detta arbete symmetriska handelsresandeproblem från 

TSPLIB (Reinelt, 1991, 2013) som datamängd. TSPLIB är tillgängligt på internet och är fritt 

att använda (Reinelt, 2013). Problemen är uppställda enligt den modell som beskrevs i 

Reinelts artikel från 1991; <NYCKELORD> <DATA>. De nyckelord som är intressanta för 

detta arbete är:  

 DIMENSION, som beskriver hur många noder som finns i det aktuella problemet. 

 EDGE_WEIGHT_TYPE, som beskriver hur avstånd mellan noder är representerat i 

det aktuella problemet. 

 EDGE_WEIGHT_FORMAT, som beskriver i vilken ordning avstånd mellan noder är 

listade i det aktuella problemet. Detta nyckelord är endast närvarande om 

EDGE_WEIGHT_TYPE har värdet EXPLICIT. 

Beroende på värdet av EDGE_WEIGHT_TYPE anges sedan avstånd mellan noder enligt 

olika modeller. De värden som kan förekomma är: 

 EXPLICIT, där distansdata anges direkt i matrisform. Formatet på matrisen anges av 

EDGE_WEIGHT_FORMAT. 

 EUC_2D, där varje nods koordinater anges, och noder anses ligga på ett 2D-plan. 

Avståenden mellan noder beräknas via deras euklidiska avstånd. 

 ATT, där varje nods koordinater anges, och noder anses ligga på ett 2D-plan. Avstånd 

mellan noder beräknas sedan via en speciell ”pseudo-euklidisk” funktion. 

 GEO, där vare nods koordinater anges i longitud och latitud. Avstånd mellan noder 

beräknas via deras geometriska avstånd (i.e. avstånd på jordens yta). 

Applikationen använder sig av klassen TSPLIB_Reader för att läsa in ett TSPLIB problem 

från fil och sedan översätta innehållet i filen till en distansmatris. Det var planerat att stöd 
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för samtliga ovanstående modeller skulle implementeras, men det visade sig att 

beräkningsfunktionerna för ATT samt GEO var svåra att implementera. Trots upprepade 

försök gick komponenterna för att hantera dessa aldrig igenom testningen. Därav 

utelämnades stöd för dessa problem vilket medför att experimentmiljön endast stödjer 

problem av typen EXPLICIT och EUC_2D. Begränsningen som detta beslut innebär är inte 

stor, då den klara majoriteten av problemen i TSPLIB är av typerna EXPLICIT eller EUC_2D 

(Reinelt, 1991). 

Utmaningen med problem med EDGE_WEIGHT_TYPE av typen EXPLICIT var de många 

olika formaten som distansdata kan ha. Information om avstånd mellan noder är i dessa 

problem utskrivet explicit, men formatet som dessa avstånd presenteras i kan variera. 

Formatet för ett givet problem finns angivet vid nyckelordet EDGE_WEIGHT_FORMAT. 

Totalt finns det nio olika format, dock kan vissa av dessa format avläsas med hjälp av samma 

kod. För att kunna generera distansmatriser för denna typ av problem lästes all given 

distansdata in från fil till en sträng, och sedan valdes vilken funktion som skulle anropas, 

med denna sträng som argument, beroende på problemets EDGE_WEIGHT_FORMAT. 

Pseudokod för att avgöra hur en distansmatris ska sättas upp, utifall problemets distansdata 

är av typen EXPLICIT, kan läsas nedan. 

if( edgeWeightFormat == UPPER_DIAG_COL or LOWER_DIAG_ROW ) 

  distMatrix = handleUDC_LDR(data); 

else if( edgeWeightFormat == UPPER_COL or LOWER_ROW ) 

  distMatrix = handleUC_LR(data); 

else if( edgeWeightFormat == LOWER_DIAG_COL or UPPER_DIAG_ROW ) 

  distMatrix = handleLDC_UDR(data); 

else if( edgeWeightFormat == UPPER_ROW or LOWER_COL ) 

  distMatrix = handleLC_UR(data); 

else if( edgeWeightFormat == FULL_MATRIX ) 

  distMatrix = handleFull(data); 

else  

  error(); //Unknow edgeWeightFormat 

Problem med EDGE_WEIGHT_TYPE av typen EUC_2D anger istället varje nods position 

på ett 2D-plan. När en distansmatris ska genereras måste avstånd mellan noder beräknas. 

Beräkningarna baseras på den metod som Reinelt (1991) presenterar; samtliga noders x- och 

y-koordinater läses in och lagras i listor, så att för nod   finns dess x-koordinat i      och dess 

y-koordinat i       För varje par av noder   och   beräknas sedan det euklidiska avståndet 

mellan dem, och avståndet lagras i distansmatrisen på index       . Koden för att generera 

distansmatrisen för ett EUC_2D problem presenteras nedan. 

for (i = 0; i < matrix.length; i++) { 

 x1 = x[i]; 

 y1 = y[i]; 

 

 for (j = i + 1; j < matrix.length; j++) { 

  x2 = x[j]; 

  y2 = y[j]; 

 

  dX = x2 – x1; 

  dY = y2 – y1; 

  dist = (int) (sqrt(dX * dX + dY * dY) + 0.5); 

  distMatrix [i][j] = dist; 

  distMatrix [j][i] = dist; 

 } 

}  
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För att testa att inläsning av problem genomfördes korrekt skrevs en rad testfall. Testfallen 

bestod av 11 olika filer med samma upplägg som TSPLIB problem. 9 utav filerna 

representerade EXPLICIT-problem, där varje värde för EDGE_WEIGHT_FORMAT fanns 

representerat en gång, medan de resterande 2 filerna representerade EUC_2D-problem. 

Filerna lästes in utav TSPLIB_Reader och den resulterade distansmatrisen jämfördes i 10 

fall mot fördefinierade facit-matriser. Testet ansågs lyckat om den genererade matrisen och 

facit-matrisen var identiska. Det 11:e fallet var en extra kontroll av EUC_2D inläsningen. För 

detta extra test användes en testmetod som lades fram av Reinelt (1991) i hans artikel som 

introducerar TSPLIB. Metoden går ut på att generera en distansmatris från TSPLIB-

problemet pcb442 och sedan beräkna (∑             
   )            och se om summan blir 

221 440, där         innebär avståndet mellan stad   och  .  

Implementationen av TSPLIB_Reader tog mycket mer tid än planerat, i huvudsak på grund 

av de många olika upplägg problem från TSPLIB kan ha. I vissa problem efterföljs nyckelord 

av ett kolon, i andra inte och i undantagsfall av ett mellanrum och ett kolon. Somliga 

problem presenterar avstånd (eller koordinater) som heltal, vissa som flyttal och vissa 

presenterar dem i vetenskaplig notation. Att det fanns så många olika format var något som 

inte var känt i början av implementationen, vilket har lett till att TSPLIB_Reader har 

behövts itereras flera gånger för att utöka dess kompabilitet allt eftersom nya format 

påträffades. 

4.2 Genetisk algoritm 

Implementationen av GAn, med de olika genetiska operatorerna, var den del av 

implementationsfasen som tog upp mest tid. Dels för att det var den del som innefattade 

flest komponenter (grundpopulation, lämplighetsfunktionen, selektion, överkorsning, 

mutation samt elitism) men även då det är den del som itererats och optimerats mest. Varje 

delkomponent av GAn har testats för att säkerställa att de fungerar som avsett. Efter att den 

första implementationen av GAn var färdigställd itererades de olika komponenterna för att 

effektivisera dem, med avsikt att få ned realtiden för systemet. I slutänden visade det sig att 

realtiden för en GA var gravt överskattad när metod initialt valdes (se kapitel 3.1). Den tid 

som förväntades att det skulle ta att exekvera 100 000 generationer i en GA var cirka 10 

minuter för ett mindre problem. Den faktiska körtiden för 100 000 generationer för ett 

mindre problem var dock närmare en sekund. Denna väldigt stora skillnad i körtid innebar 

att det var möjligt att omforma metoden och genomföra fler körningar av varje problem för 

varje variabeluppsättning. Programflödet för GAn visas i pseudokoden nedan. 

individual[] population = createBasePopulation() 

Sort population with reagards to fitness, in ascending order 

 

for( a = 0; a < nr_of_generations; a++){ 

 

 individual[] selected = tournament_selection( population ) 

 individual[] offspring = ordered_crossing( selected ) 

 

 for each( individual child in offsping ){ 

  Decide if child should be mutateted. If so, do switch mutation 

 } 

 

 individual[] nextGen = elitism( population, offspring, k )  

 Sort nextGen with regards to fitness, in ascending order 
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 if( nextGen[0].get_fitness() < leader. get_fitness() ) 

  leader = nextGen[0] 

 

 population = nextGen 

} 

return leader    

Implementationen skiljer sig något från den översikt som presenteras i Figur 3, i kapitel 

2.1.1, men utgår fortfarande från den modell som beskrevs av Goldberg (1989). Hela 

populationen lagras i en lista av individer. För varje generation sker först selektionen, vilket 

sköts av selektionsoperatorn (se kapitel 4.2.3). De utvalda individerna lagras i en ny lista, 

som sedan skickas till överkorsningsoperatorn (se kapitel 4.2.5). Denna ansvarar för att 

arrangera de utvalda individerna i par och sedan genomföra överkorsningen av dessa par. 

Den avkomma som genereras av överkorsningen har sedan en chans att utsättas för 

mutation, och därefter sammanförs avkomman med de   bästa individerna från föregående 

generation i en gemensam lista. Denna nya lista sorteras sedan med avseende på 

individernas lämplighet. Sortering av listan underlättar en rad operationer i GAn; 

migrationen blir enklare att implementera, då de bäst- respektive sämst lämpade individerna 

går att finna i början och i slutet av populationslistan (för mer om migration, se kapitel 

4.3.1), det blir enklare att implementera elitismoperatorn, då de   bästa individerna från 

varje generation är de   första individerna i populationslistan, och slutligen blir det lättare 

att kontrollera den bäst lämpade individen från denna generation mot den hittills bäst funna 

individen (se sista if-satsen i pseudokoden ovan). Skulle den bäst lämpade individen i den 

nya generationen vara bättre lämpad än den hittills bäst funna individen, ersätter den 

nyfunna individen den tidigare ledaren. Det sista som sker i en generation är att den 

nyproducerade populationen ersätter den gamla populationen.  

Resten av detta kapitel går igenom implementationen av de olika komponenterna som utgör 

GAn. Först, i kapitel 4.2.1, beskrivs hur en individ representeras i denna GA. Sedan, i kapitel 

4.2.2, förklaras och motiveras hur grundpopulationen genereras. Kapitel 4.2.3 går igenom 

hur lämplighetsfunktionen i denna GA är implementerad, följt av kapitel 4.2.4 som går 

igenom selektionskomponenten. I detta kapitel diskuteras även svårigheter med att testa 

komponenter som är beroende av slumpgenererade tal. Nästföljande är kapitel 4.2.5 som 

redogör för överkorsningskomponenten. Därefter följer kapitel 4.2.6 som beskriver hur 

mutation går till i denna implementation av en GA, och sist följer kapitel 4.2.7 som beskriver 

hur elitism är implementerat. 

4.2.1 Individ 

I denna implementation representeras en individ av en klass, TspIndividual. Individerna 

ansvarar själva för att lagra den lösning de representerar, sin lämplighet, vilken generation 

de skapades samt en referens till sin lämplighetsfunktion. Det kan ses som iögonfallande att 

en individ själv lagrar en referens till sin lämplighetsfunktion, men detta beslut grundar sig 

på att koden blev enklare att förstå och läsa samt att färre komponenter behöver ha vetskap 

om lämplighetsfunktionen. Förutom de variabler en individ lagrar har de även en samling 

funktioner, så som funktioner för att uppdatera sin lämplighet, för att ändra dess lösning 

(vilket kan behövas när en individ muteras, se kapitel 4.2.6) samt för att returnera 

individens strängrepresentation. 



 24 

4.2.2 Grundpopulation 

Som beskrivs i kapitel 2.1.2 påverkar grundpopulationen vidden av det initiala sökspannet. I 

denna implementation består grundpopulationen av   individer med slumpade rutter, där   

är populationens storlek. Valet att använda en slumpad grundpopulation motiveras med att 

en slumpgenererad population täcker en större del av problemrymden än en heuristiskt 

skapad grundpopulation. Som diskuterat i kapitel 3.1 är syftet med detta arbete att 

undersöka om elitistisk selektion i en DGA är lika bra på att undvika lokala optimum som en 

vanlig GA, fast på kortare tid. Då en slumpgenererad population täcker ett större område av 

problemrymden, så måste DGAn undvika fler lokala optimum under körningen för att finna 

en lösning så nära det globala optimumet så möjligt. En liknande argumentation läggs fram 

av Groba et al. (2015) för att motivera användandet av en slumpgenererad grundpopulation i 

deras DGA, en DGA vars syfte var att lösa dynamiska TSP-problem. Alternativt hade en 

grundpopulation kunna genererats via någon heuristisk modell, exempelvis via en närmaste-

granne modell, likt den använd av Sancı & Işler (2011). En sådan grundpopulation skulle 

täcka ett mindre initialt sökspann och haft större sannolikhet att innehålla optimala 

subrutter från början, då det i många fall är önskvärt att välja en så kort väg som möjligt från 

nod   till nod    .  

Varje nod måste vara närvarande i en lösning till ett TSP-problem (se kapitel 2.3) och för att 

kunna garantera att så är fallet initieras först lösningen för varje individ till en ordnad serie 

         , där n är antalet noder. Denna ordnade serie kastas sedan om med hjälp av en 

metod som föreslogs av Ronald Fisher och Frank Yates, en metod som har till syfte att ändra 

den interna ordningen på en serie tal så att varje permutation av elementen är lika sannolik. 

Implementationen som används i detta arbete baseras på den algoritm som presenteras av 

Donald Knuth (1998). Denna metod har dels fördelen att samtliga permutationer är lika 

sannolika (Knuth, 1998), men även att dess tidskomplexitet är  ( ) . Pseudokod för 

generering av grundpopulationen presenteras nedan. 

create_base_population(){ 

 individual[] population 

 for each (individual i in population) { 

  int[] solution = [0, 1 … n]; 

  //Fisher-Yates shuffle 

  for( a = (n-1); a > 0; a-- ){ 

   idx = random number: 0 to a 

   exchange solution[a] and solution[idx] 

  } 

  i.setSolution( solution ); 

 } 

} 

4.2.3 Lämplighetsfunktionen 

Lämplighetsfunktionen för lösningar till TSP är väldigt enkla. Som beskrivs i kapitel 2.3 

utgör lösningen för en individ den rutt som individen representerar, och längden av den 

rutten utgör individens lämplighet. I detta arbete inräknas avståndet för att återgå till 

ursprungsnoden i beräkningen av en rutts längd. Då avstånd mellan noder lagras i en 

distansmatris (se kapitel 4.1) kan avstånd mellan två noder   och   snabbt avläsas. Summan 

av alla avstånd mellan noder i en rutt läggs samman och utgör sedan individens lämplighet. 

Pseudokod för lämplighetsfunktionen presenteras nedan. 
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calculate_fintness( individual i ) { 

 int f = 0; 

 for each( node n in individual i’s solution ){ 

  f += distance between n and the node following n 

 } 

 f += distance between last node in i’s solution the first node  

 individual.setFitness( f ); 

} 

Skillnaden mellan pseudokoden och den faktiska implementationen är att i 

implementationen betraktas lämplighetsfunktioner som objekt, och individer tilldelas en 

lämplighetsfunktion när de skapas. Individerna kan sedan beräkna sin egen lämplighet 

genom att kalla på sin tilldelade lämplighetsfunktion och skicka sin egen lösning som 

parameter. Detta upplägg valdes för att kunna bryta ut lämplighetsfunktionen till en separat 

komponent som kunde testas isolerat, men även för att vara framåtkompatibel med 

eventuella andra implementationer av lämplighetsfunktioner.  

Lämplighetsfunktionen testades genom den funktion som presenteras i Appendix A - 

Testning av lämplighetsfunktion. Testningen genomförs genom att generera fem individer 

med förbestämda lösningar. Individernas lämplighet beräknas sedan via 

lämplighetsfunktionen, och resultatet jämförs mot ett sedan tidigare uträknat facit. 

4.2.4 Selektion 

Som omtalas i metodbeskrivningen i kapitel 3.1 använder denna GA turneringsselektion (se 

kapitel 2.1.3) för att välja ut vilka individer som ska överkorsas. För denna komponent togs 

två olika implementationer fram. Implementationerna har tagit inspiration från den 

beskrivning som Razali & Geraghty (2011) ger, då den var enkel att implementera och 

beskrivningen var mycket lättförståelig. Pseudokod för dessa två presenteras nedan. 

tournament_selection( individual[] population ){ 

 individual[] selected 

 for( i = 0; i < nr_to_select; i++ ) { 

  individual[] competitors 

  for( j = 0; j < tournament_size; j++ ){ 

   competitors[j] = population[ random number: 0 to N ] 

  } 

  selected[i] = individual with best fitness in competitors 

 } 

 return selected; 

} 

 

tournament_selection( individual[] population ){ 

 individual[] selected 

 for( i = 0; i < nr_to_select; i++ ) { 

  individual leader = population[ random number: 0 to N ] 

  

  for( j = 0; j < tournament_size - 1; j++ ){ 

   competitor = population[ random number: 0 to N ] 

 

   if( leader.getFitness() > competitor.getFitness() ) 

    leader = competitor 

  } 

  selected[i] = leader;  

 } 

 return selected; 

} 
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Båda implementationerna ställer   slumpvist utvalda individer ur populationen mot 

varandra, där   är storleken på turneringarna, och väljer bland dessa ut individen med bäst 

lämplighet. Av dessa två versioner kom den senare att användas. De båda 

implementationerna är i det närmaste likvärdiga i tidskomplexitet, så länge   är lågt, men 

den senare av implementationer använder sig av mindre minne.  

Att testa selektionskomponenten har varit utmanande. Då slumptalsgenerering är en stor del 

av selektionsoperatorn var det nödvändigt att hitta en metod för att kunna testa 

komponenter som var beroende av slumptal. Den första testningen som genomfördes var 

uteslutande manuell; en känd population sändes till selektionskomponenten, sedan stegades 

koden igenom manuellt och komponentens beteende observerades. Denna form av testning 

visade på att komponenten fungerade som avsett, men metoden var mycket tidskrävande. 

Hade komponenten varit större hade denna metod inte varit applicerbar. Efter en tid 

upptäcktes dock en annan metod för att mer formellt testa komponenter som var beroende 

av slump. Denna metod utgår från en bloggpost av Jason Lee (2010), som bygger på att 

förbestämma vilka tal som kommer att genereras av slumpgeneratorn. Med denna 

kontrollerade pseudoslump så går det att förutse hur de delar som är beroende av 

slumpgenererade tal kommer att agera, och därigenom kan algoritmens resultat förutses.  

Om de resultat som fås vid körning inte matchar de förväntade resultaten, så klarar inte 

komponenten testningen. Körningen av de konstruerade testfallen visade även de att 

implementationen av selektionskomponenten var korrekt. 

4.2.5 Överkorsning 

Komponenten som sköter överkorsning har varit utmanande att implementera. Som nämnt i 

metodbeskrivningen (se kapitel 3.1) använder den implementerade GAn OX-överkorsning 

(se kapitel 2.3). Den första implementationen som skapades fick revideras, då den dels var 

ineffektiv och dels inte följde de specifikationer som anges för överkorsningsoperatorer i 

kapitel 2.1.4. Pseudokod för den första implementationen går att läsa här nedan: 

individual[] offspring 

 

for ( i = 1; i < nr_Parents; i++ ){ 

 individual parentA = parents[ i - 1 ]; 

 individual parentB = parents[ i ]; 

 

 individual child; 

 

 int x = random number between 0 and (number_of_cities – 1) 

 int y = random number between x+1 and (number_of_cities) 

  

 for(  j = x; j < y; j ++ ){ 

  child.solution.append( parentA.solution[j] ); 

 } 

 do{ 

  if( parentB.solution[y] is not present in child.solution ){ 

   child.solution. append (parentB.solution[y]) 

  } 

  y = (y + 1) % number_of_cities 

 } while (not all cities are present in child.solution) 

  

 offspring.append ( child ); 

}            ); 

return offspring; 
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Som beskrivs i kapitel 2.1.4 sker överkorsning genom att två individers kromosomer slås 

samman, enligt någon definierad modell, vilket resulterar i två avkommor. Med andra ord, 

ett par av föräldrar genererar ett par avkommor. Dock genererar pseudokoden ovan för varje 

par föräldrar endast en avkomma, vilket medförde att det krävdes   föräldrapar för att 

generera   avkommor. Detta medförde i sin tur att det krävs att många fler operationer 

genomförs, eftersom varje enskild beräkning behöver genomföras för varje avkomma som 

ska genereras, vilket i sin tur innebar lång körtid. En annan konsekvens av denna 

implementation var att varje avkomma hade olika par av föräldrar, något som inte följer den 

beskrivning som Goldberg (1989) ger och som återges i kapitel 2.3. Enligt Goldbergs 

beskrivning så ska varje överkorsning mellan två föräldrar resultera i två avkommor vars 

kromosomer är resultat av sammanslagningar av föräldrarnas kromosomer. Den 

implementation som beskrivs av pseudokoden ovan skapar dock endast en avkomma per 

föräldrapar, vilket skapar en annan förutsättning för hur efterkommande generations gener 

ser ut. Hur denna nya förutsättning påverkar beståndets utveckling är inte känt, men det 

beslutades att komponenten behövde skrivas om för att utgå från de modeller som beskrivits 

i den litteratur som använts. Den nuvarande implementationen, som är inspirerad av den 

beskrivning som ges av Goldberg (1989), kan sammanfattas med följande pseudokod: 

individual[] offspring 

individual parentA, parentB 

 

for ( i = 1; i < nr_Parents; i+=2 ){ 

 parentA = parents[ i - 1 ]; 

 parentB = parents[ i ]; 

 

 individual childA, childB; 

 

 int x = random number between 0 and (number_of_cities – 2) 

 int y = random number between x+1 and (number_of_cities - 1) 

  

 for(  j = x; j < y; j ++ ){ 

  childA.solution.append( parentA.solution[j] ); 

  childB.solution.append( parentB.solution[j] ); 

 } 

 do{ 

  if( parentB.solution[y] is not present in childA.solution ){ 

   childA.solution. append (parentB.solution[y]) 

  } 

  if( parentA.solution[y] is not present in childB.solution ){ 

   childB.solution. append (parentA.solution[y]) 

  } 

  y = (y + 1) % number_of_cities 

 } while (not all cities are present in both children’s solutions) 

  

 offspring.append ( childA, childB ); 

} 

if( nr_Childern is uneven ) 

 Create a single child and append it to offspring 

 

return offspring; 

Som visas av pseudokoden ovan är den nuvarande implementationen överensstämmande 

med den beskrivning som ges i kapitel 2.1.4; ett par av föräldrar genererar ett par avkomma. 

Den är även överensstämmande med den beskrivning som Goldberg ger; att två avkommor 

genereras per föräldrapar, avkommor vars kromosomer är kombinationer av föräldrarnas. I 

det fall att antalet avkomma som genereras är udda (den sista   -satsen i pseudokoden ovan) 
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så överkorsas de två sista föräldraindividerna, och endast den första genererade avkomman 

används. Denna nya implementation är även snabbare än den tidigare, då många 

beräkningar som i den tidigare implementationen gjordes för varje avkomma, nu kan göras 

en gång per två avkommor (exempelvis genererandet utav slumptal).  

Testning av överkorsningskomponenten har dels genomförts genom att manuellt stega 

igenom koden och dels genom att generera pseudoslump (som tidigare beskrivet i kapitel 

4.2.3). Testningen visade att båda implementationerna av komponenten fungerade. 

4.2.6 Mutation 

Som nämnt i metodbeskrivningen (se kapitel 3.1) använder detta arbetes GA switch-

mutation; om en individ muteras byter två noder plats i den rutt som utgörs av individens 

kromosom. Implementationen illustreras i Figur 12. I steg 1 i syns hela individens kromosom 

i dess grundutförande. I steg 2 beslutas sedan att individen ska muteras. En 

slumptalsgenerator genererar två heltal, vilket representerar index på de noder som ska byta 

plats; i detta fall index 2 och 4. Steg 3 visar sedan hur individens kromosom ser ut efter 

mutationen. 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 4 3 2

1)

2)

3)
 

 Exempel på switch-mutation.  Figur 12

Komponenten som ansvarar för mutation var enkel att implementera. Det enda 

komponenten behöver göra är att för varje avkomma, om ett slumptal är mindre än 

mutationsfrekvensen, byt plats på två slumpvist utvalda anlag i barnets kromosom. Då även 

denna komponent är starkt beroende av genererade slumptal har den, likt komponenterna 

som sköter selektion och överkorsning, varit utmanande att testa. Dock har både manuell 

testning och testning via pseudoslump påvisat att komponenten är korrekt. Pseudokod för 

komponenten kan läsas nedan. 

switch_mutate( individual[] offspring ) { 

 for each ( child in offspring ) { 

  if( random number: 0 to 99 < mutation_frequency ) { 

   Exchange two randomly chosen nodes in child’s solution 

  } 

 } 

}  
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4.2.7 Elitism 

Komponenten som ansvarar för elitismmekaniken var även den, likt komponenten som 

ansvarar för mutation (se kapitel 4.2.6) enkel att implementera. Syftet med denna 

komponent är att förflytta de   individer med bäst lämplighet från generation   till 

generation    , utan att dessa individer förändras. Pseudokod för elitismkomponenten 

visas här nedanför. 

elitism( individual[] population, individual[] offspring, int k ){  

 individual[] nextGen 

 for( i = 0; i < k; i++ ) { 

  nextGen[i] = population[i] 

 } 

 for( i = 0; i < offspring.length; i++ ) { 

  nextGen[ k + i ] = offspring[i] 

 } 

 return nextGen 

} 

Som pseudokoden ovan visar kopieras de   första individerna från den nuvarande 

populationen till nästa generation. Som förklarades i kapitel 4.2 är listan av individer som 

utgör populationen sorterad, vilket medför att denna komponent blir mycket enkel. Dess 

enkelhet till trots har komponenten ändå genomgått testning. Denna testning har 

genomförts genom att skapa två listor av individer, den ena representerade den nuvarande 

populationen och den andra representerade avkomman. Funktionen elitism anropades 

sedan för varje möjligt värde på  , med de två listorna som parametrar, och den returnerade 

listan kontrollerades sedan mot ett facit. Om den returnerade listan matchade facit ansågs 

testningen lyckad.  

4.3 Distribuerad genetisk algoritm 

Detta kapitel redogör för implementationen och designen av den komponent som ansvarar 

för den distribuerade genetiska algoritmen. Som förklarat i kapitel 2.1.7 är en DGA en 

samling GA som med jämna mellanrum sänder sina mest lämpade individer till en annan GA 

inom systemet. Designen av denna komponent är i huvudsak inspirerad av Alba & Troya 

(1999), vilkas artikel beskriver konceptet bakom DGA väldigt väl, och ger en god inblick i 

olika vanliga implementationer så som migrationsscheman och migrationsmodell. Artikeln 

diskuterar även vilka konsekvenser det får att implementera en trådad DGA synkront eller 

asynkront. Inspiration till designen är även hämtad från en artikel skriven av Pospichal et al. 

(2010) som handlar om DGA på en GPU-plattform. Deras artikel beskriver väldigt väl hur de 

valt att implementera migration. Även fast deras implementation var anpassad för en GPU 

togs ändå mycket inspiration från den, främst rörande vad parallell exekvering kan få för 

konsekvenser och vad som är viktigt att tänka på.  

DGAn är implementerad efter det diagram som visas i Figur 13. En DGA består av exakt en 

datainsamlingskomponent (DataCollector) samt ett flertal öar (TspIsland). Varje ö består i 

sin tur av en GA, samt att varje ö ansvarar för att rapportera in sin GAs resultat till 

datainsamlaren efter avslutad körning. Öar hanterar även migrationen av individer, vilket 

beskrivs närmare i kapitel 4.3.1. Varje ö körs i en separat tråd och detta designval kommer av 

en önskan att reducera realtiden för hela programmet, vilket gör det möjligt att göra fler 

körningar per tidsenhet. När en GA har exekverat klart skickar ön som ansvarar för GAn en 

referens till den vinnande individen upp till DataCollector. DataCollector vet om hur många 
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öar som finns, så när samtliga öar rapporterat in sin vinnare skriver DataCollector ut 

resultaten till fil. Ett exempel på en resultatfil kan ses i Appendix B - Exempel på en 

resultatfil. 

DGA TspIsland

0..1 *

GA

0..1 1

DataCollector

0..1

1

 

 Diagram över DGAn. Den streckade pilen indikerar att TspIsland Figur 13
sänder data till DataCollector. 

4.3.1 Migration 

I detta sammanhang betyder migration att ett antal individer förflyttas från en GA till en 

annan. Som tidigare beskrivet i kapitel 2.1.7 är syftet med migration att sprida kunskap om 

olika lokala optimum och på så vis utöka sökspannet för de olika GA. Migration har även till 

syfte att skapa divergens i de olika GA som körs. Som nämnt i metodbeskrivningen kommer 

denna DGA att använda sig av en ringmodell som migrationsschema. Detta innebär att de 

olika öarna ordnas i en logisk ring, och att varje ö skickar emigranter till ön som är ”till 

höger” och tar emot immigranter från ön ”till vänster”. Migrationsschemat exemplifieras i 

Figur 14, där streckade linjer visar den logiska migrationen. Det är värt att anmärka att det i 

praktiken är öarna (TspIsland) som sköter migrationen och inte varje GA, men logiskt sker 

migrationen mellan olika GA då det är deras populationer som påverkas. 

Som berättat, i kapitel 4.3, körs varje ö i sin egen tråd. Detta för att kunna genomföra flera 

beräkningar samtidigt samt för att genomsöka fler områden i problemlandskapet på samma 

gång. Migration mellan öar kan implementeras antingen synkront eller asynkront. Fördelar 

respektive nackdelar med dessa två implementationer diskuterades i kapitel 2.1.7. För denna 

applikation har det beslutats att asynkron migrations ska användas. Beslutet grundar sig på 

att många av de mer moderna artiklarna om DGA ofta handlar om DGA på en GPU-

plattform (Pospichal et al., 2010; Sancı & Işler, 2011; Plichta et al., 2014). På dessa 

plattformar medför synkron överföring av data mellan trådar en stor prestandaförlust, vilket 

medför att GPU-implementationer av DGA använder sig av asynkron migration (Pospichal et 

al., 2010). För att resultat från denna studie ska vara relevant för moderna 

forskningsområden har därav asynkron migration valts. 
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DGA

TspIsland TspIsland TspIsland

GA GA GA

 

 Illustration av det migrationsschema som används. Emigranter sänds Figur 14
till den ö som befinner sig logiskt till höger, och immigranter tas emot från den ö 

som befinner sig logiskt till vänster. 

Migrationsmodellen är att varje ö blir tilldelad en sänd-kanal och en lyssna-kanal. Efter varje 

generation kontrollerar en ö sin lyssna-kanal för att se om den innehåller immigranter. Om 

så är fallet ersätts de   individerna i öns GAs population med sämst lämplighet, där   är 

antalet individer som överförs vid en migration. Efter varje   generationer sänder en ö de   

individer med bäst lämplighet i sin GAs population via sin sänd-kanal. De individer som 

skall emigrera sammanställs i en lista, och sedan skickas en referens till denna lista via sänd-

kanalen. Den mottagande ön kopierar sedan individerna i denna lista och skriver över sina   

sämst lämpade individer. Eftersom populationen alltid är sorterad i slutet av en generation 

(se kapitel 4.2) är det mycket enkelt att ta fram de bäst respektive sämst lämpade 

individerna inom populationen. Pseudokod för TspIsland kan läsas här nedanför. 

for( i = 0; i < max_nr_generations; i++) { 

 if( receive_channel is not empty ) {  

  Replace the s individuals with worst fitness in the GA with 

  the immigrants from the receive channel 

 } 

 

 GA.do_one_generation() 

 

 if( i % migration_frequency == 0 ){  

  Send the s individuals with best fitness from the GA via the 

  send_channel 

 } 

} 

 

Sänd- och lyssnakanalerna utgörs av Javas trådsäkra, icke-blockerande länkade lista, som är 

implementerad efter den modell som föreslogs av Michael & Scott (1996). Valet att använda 

denna typ av lista baseras dels på dess enkelhet, då stöd för dem finns inbyggt i Java, men 

även på att dess egenskap att vara icke-blockerande, då det innebär att varje tråd inte 

behöver spendera tid med att vänta på access till listan. Realtid för en exekvering av 
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programmet må inte vara en aspekt som mäts i experiment, men reducering av realtiden är 

bekvämt då det möjliggör fler mätningar per tidsenhet.  

4.3.2 Stoppkriterium 

I metodbeskrivningen (se kapitel 3.1) är körtid beskrivet på följande vis: ”Körtid för en 

körning räknas i antalet generationer till dess att den individ med bäst lösningskvalitet 

genereras.” Detta har implementerats genom att varje ö får veta hur många generationer den 

ska beräkna. När samtliga dessa generationer är avklarade rapporterar varje ö in den bästa 

individen som dess GA funnit. Den bästa bland dessa inrapporterade individer betraktas 

sedan som körningens vinnare.  

Valet att använda ett generationstak motiveras med att det är en enkel implementation som 

inte kräver någon synkronisering mellan de respektive öarna. Metoden har bland annat 

använts av Sancı & Işler (2011) och Tsai et al. (2004). Att det inte krävs någon 

synkronisering mellan öarna är ett av de starkaste argumenten för denna metod då det 

medför att metoden är applicerbar på GPU-baserade GA samt att det innebär att algoritmen 

aldrig måste vänta. Den stora utmaningen med denna metod är att välja ett lämpligt 

generationstak.   

4.4 Experimentmiljöns UI 

Ett enkelt UI har utvecklats till den applikation som realiserar experimentmiljön med hjälp 

av programbiblioteket WindowBuilder (The Eclipse Foundation, 2015b). En skärmdump av 

UI:t syns i Figur 15. Samtliga variabler för en DGA (och en GA) finns representerade och går 

enkelt att modifiera. De fält som finns inom sektionen GA settings, som syns i nedre delen av 

Figur 15, bestämmer inställningarna för varje GA i en DGA. Fälten inom sektionen DGA 

settings påverkar dels förutsättningarna för DGAn (antal öar, migrationsfrekvens samt 

migrationsstorlek) men även hur många DGA som ska köras efter varandra, om resultatdata 

för varje ö ska skrivas till fil, om data för varje migration ska skrivas till fil samt sökvägen till 

vart dessa filer ska skrivas. Högst upp i UI:t finns knappen för att navigera i filsystemet och 

välja vilken TSPLIB fil som ska läsas in samt en knapp för att genomföra en körning med de 

aktuella inställningarna. De olika fältens inställningar kan sparas mellan sessioner om 

användaren så önskar.  

Anledningen till att ett UI har skapats är att det underlättar användandet av applikationen 

och gör det enklare att planera och genomföra experiment. För att ge användaren en känsla 

av progression under exekvering finns två mätare längst ned på UI:t som visar hur stor del 

av körningen som genomförts. Dessa mätare tar dock upp prestanda, så användaren kan 

välja att stänga av dem under Show progress-menyn.  

För att underlätta för användaren att genomföra en serie experiment har en köfunktion 

implementerats. Denna funktion sparar undan värdet för samtliga fält och lagrar sedan 

dessa i en kö. Användaren kan sedan ändra på de olika fälten och köa nästa uppsättning 

inställningar. När användaren har köat upp samtliga experiment kan denne sedan köra 

samtliga köade experiment efter varandra. Det finns inget stöd för att se eller modifiera 

köade experiment. Värdet för olika variabler syns dock i resultatfilen (se Appendix B - 

Exempel på en resultatfil), så det är viktigt att kontrollera vilka variabler som använts i varje 

resultatfil. Under Queue-menyn finns knappen för att rensa hela kön. Skulle felaktiga värden 

köas är användarens enda alternativ att rensa hela kön.  
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 Det nuvarande UI:t för applikationen som realiserar experimentmiljön. Figur 15

UI:t har gått igenom ett flertal olika designer. Äldre designer finns att beskåda i Figur 16. 

Den första versionen av UI:t visas till vänster i Figur 16. Denna krävde att användaren 

manuellt skrev in sökvägen till den mapp i vilket utdata skulle skrivas. Detta visade sig 

orsaka mycket fel och senare versioner av UI:t använder därför en knapp för att specificera 

sökvägen som utdata ska skrivas till (likt den som låter användaren välja en TSPLIB-fil). 

Denna första version hade inte heller några begränsningar på de fält som bestämde olika 

variablers värde, vilket ledde till att en DGA kunde initieras med exempelvis -1 öar (vilket 

ledde till att programmet låste sig), samt att sparfunktionen inte var implementerad. En 

senare version av UI:t visas till höger i Figur 16. Denna version ansågs initialt vara den 

slutgiltiga och stödjer begränsningar av de olika fälten, fältens data kan sparas mellan 

sessioner och en knapp som låter användaren välja en mapp i sitt filsystem som mål för 

genererade filer har implementerats. Efter ett samtal med en kurskamrat (Wahlström, 2015) 

identifierades dock att det kan bli mycket tidskrävande att utföra en stor mängd körningar 

med olika inställningar, eftersom användaren måste befinna sig vid datorn som kör 

applikationen vid slutet av varje körning för att initiera den nästkommande körningen. Detta 

problem ledde till att kösystemet implementerades, så att en användare kan köa upp en serie 

körningar som sedan kommer utföras. På så vis behöver inte användaren manuellt övervaka 

applikationen. Istället kan en hel serie körningar köas upp, och användaren är sedan fri att 

göra något annat.   
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 Äldre varianter av UI:t. T.v. syns den äldsta varianten och t.h. syns en Figur 16
nyare variant. 

4.5 Variabelstudie 

Efter att applikationen var färdigställd var det planerat att en pilotstudie skulle genomföras. 

Metoden från kapitel 3.1 anger vilka värden som skall användas för de olika variablerna i 

DGAn med ett undantag: populationsstorlek (per ö). Som tidigare omnämnt skriver Knysh & 

Kureichik (2010) att ö-modellerade GA inte är väl studerade och det finns väldigt lite 

forskning som berör hur populationsstorlek påverkar resultat för en DGA. För att kunna 

genomföra experiment så måste något värde för populationsstorlek fastslås. En mindre 

studie genomfördes, som hade till syfte att se hur populationsstorlek påverkar en DGAs 

utfall. 

De variabelvärden som användes i denna undersökning finns tillgängliga i Tabell 1. De olika 

populationsstorlekarna som undersöktes var från och med 10 individer upp till och med 100 

individer med ett intervall om 10 individer. För varje populationsstorlek genomfördes 100 

körningar. Beslutet att genomföra studien på dessa populationsstorlekar bygger på att flera 

tidigare arbeten har använt populationer med storlekar inom detta spann (Belding, 1995; 

Tang et al., 1996; Tsai et al., 2004; Eiben et al., 2007; Knysh & Kureichik, 2010). Tsai et al. 

(2004) skriver till och med att en populationsstorlek på över 100 individer inte medför 

någon förbättring. Det finns dock arbeten som använder långt större populationer (Collins & 

Jefferson, 1991; Potvin, 1996) och skulle det visat sig att ingen slutsats hade kunnat dras av 

denna undersökning hade populationsstorleksspannet fått utvidgats.  
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Tabell 1 Parametrar för undersökningen av populationsstorlekens effekt. 

Problem swiss42.tsp 

Antal öar    

Migrations frekvens (m)    

Migrationsstorlek   

Max generation         

Turneringsstorlek    

Mutationsfrekvens    

k-Elitism (k)   

 

Snittlämplighet samt standardavvikelsen för de 100 körningarnas vinnande individer för 

varje populationsstorlek, visas i Figur 17. Från de data som visas i Figur 17 verkar det som att 

lämpligheten för individer sjunker (i.e. rutterna blir kortare) i och med att 

populationsstorleken växer, upp till att populationen består av 40 individer. Vid en 

populationsstorlek på 50 individer ökar sedan snittlämpligheten snabbt. Från och med att 

populationen består av 60 individer eller fler ökar sedan medellämpligheten med mindre 

marginaler. Bäst snittlämplighet och minst standardavvikelse uppmättes med en 

populationsstorlek på 40 individer.  Ökningen i snittlämplighet vid populationer större än 

40 individer beror troligen på att de bäst lämpade lösningarna i mindre och mindre 

utsträckning blir utvalda i selektionssteget, vilket medför att populationen inte konvergerar i 

samma utsträckning mot lokala optimum.  

Snittgeneration född för de 100 körningarnas vinnande individer för varje 

populationsstorlek samt standardavvikelsen visas i Figur 18. Från denna graf ter det sig som 

att snitt-antalet generationer som behöver beräknas innan den bäst lämpade individen 

påträffas sjunker med populationens storlek. Undantaget är en population på 50 individer, 

som tydligt avviker från mönstret. Om denna avvikelse är på grund av slumpfaktorer eller 

inte är svårt att säga, men både snitt-generation född samt standardavvikelse skiljer sig 

märkbart från intilliggande mätningar. En intressant observation är att en 

populationsstorlek på 50 individer också är den populationsstorlek där snittlämpligheten 

ökar (se Figur 17). I snitt föddes den bäst lämpade individen tidigast i en population med 60 

individer. Populationen med 100 individer uppvisade minst standardavvikelse. 
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 Snittlämplighet för de uppmätta individerna för olika Figur 17
populationsstorlekar. De vertikala staplarna indikerar +/- 1 standardavvikelse. 

 

 Snitt-generation född för de uppmätta individerna för olika Figur 18
populationsstorlekar. De vertikala staplarna indikerar +/- 1 standardavvikelse. 

Utifrån de mätningar som diskuterats ovan, samt den data som presenterats i Figur 17 och 

Figur 18, beslutas att en populationsstorlek på 40 individer kommer att användas för att 

genomföra experiment i detta arbete. Med avseende på lämplighet uppvisade 40 individer 

bäst snitt samt minst standardavvikelse (se Figur 17). Bland de populationsstorlekar som i 

snitt genererade bäst lämplighet (populationsstorlekarna 10 – 40 individer) så var 40 

individer den populationsstorlek som behövde beräkna minst antal generationer för att finna 

sin vinnare (se Figur 18).  Från dessa mätningar ter sig en populationsstorlek på 40 individer 

som den populationsstorlek som bäst balanserar konvergens och divergens, i det att den 

finner bra lösningar (vilket är ett tecken på god divergens) men fortfarande konvergerar fort 

nog. Därav beslutas att en population på 40 individer kommer att användas i detta arbete. 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S
n

it
tl

ä
m

p
li

g
h

e
t 

Populationsstorlek 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S
n

it
t-

g
e

n
e

ra
ti

o
n

  f
ö

d
d

 

Populationsstorlek 



 37 

4.6 Pilotstudie 

För att påvisa att den metod som presenterades i kapitel 3.1 går att genomföra med den 

implementerade applikationen, presenteras i detta kapitel en pilotstudie. I Tabell 2 visas de 

parametrar som används för de DGA som körts. För varje parameteruppsättning har 100 

körningar genomförts. Resultaten av dessa 100 körningar presenteras i Tabell 3. 

Tabell 2 Parametrar för de två testfallen. 

 Fall 1 Fall 2 

Problem swiss42.tsp swiss42.tsp 

Antal öar       

Migrationsfrekvens (m)       

Migrationsstorlek    ( )    ( ) 

Max generation                 

Populationsstorlek       

Turneringsstorlek     

Mutationsfrekvens       

k-elitism (k)     

 

I Figur 19 visas en graf över lösningskvaliteten från de olika körningarna, för de två 

testfallen. Värt att nämna är att körningarna är sorterade med avseende på deras 

lösningskvalitet. Figur 20 visar en graf över vilken generation den vinnande individen 

skapades i för varje körning, för de två testfallen. Individerna är här sorterade med avseende 

på födelsegeneration.  

Tabell 3 Resultat av mätningarna.   

 Fall 1 Fall 2 

 Körtid Lösningskvalitet Körtid Lösningskvalitet 

Medelvärde                                  

Varians                                       

Standardavvikelse                                   
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 Graf över lösningskvaliteten från de olika körningarna, från de två Figur 19
testfallen. Fall 1, utan k-elitism. Fall 2, k = 1. 

 

 Graf över vilken generation den individ med bäst lämplighet föddes i de Figur 20
olika körningarna för de två testfallen. Fall 1, utan k-elitism. Fall 2, k = 1. 

Grafen i Figur 19 visar att lösningskvaliteten för de olika körningarna inte förändras i 

nämnvärd utsträckning. Fall 2 (    ) finner fler perfekta lösningar (i.e. när 

lösningskvaliteten är 1) men de två kurvorna är i stort väldigt lika. Figur 20, som visar körtid, 

vittnar däremot om ett annat förhållande mellan de två fallen. Här syns tydlig att fall 2 i 

regel finner sin vinnare på mycket färre generationer än fall 1. Endast drygt 20 av fall 2s 

körningar kräver mer än 1 000 generationer medan samtliga av fall 1s körningar kräver mer 

än 1 000 generationer. 
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För att genomföra t-tester används Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, 2010). 

Testerna visade att lämpligheten för lösningar i Fall 1 och Fall 2 inte var signifikant åtskilda, 

då              . Däremot visade testerna att körtiden för att finna lösningar i Fall 1 och 

Fall 2 var signifikant åtskilda, då               . 

Denna pilotstudie visar på att den applikation som implementerats går att använda för de 

experiment som planerats. Pilotstudien visar även på att den metod som beskrevs i kapitel 

3.1 går att applicera på det experimentdata som genererats av applikationen. 
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5 Utvärdering 

Detta kapitel redovisar experimentens resultat samt diskuterar och analyserar vad dessa 

visar på. Varje gång lösningskvalitet eller körtid nämns i detta kapitel avses de definitioner 

som beskrevs i kapitel 3.1. Kapitlet är strukturerat enligt följande; först redogörs för vilka 

parametrar som valts att användas i kapitel 5.1, i kapitel 5.2 presenteras sedan de olika 

experimentens resultat, kapitel 5.3 innehåller en analys av resultaten och sist, i kapitel 5.4, 

sammanställs arbetets slutsatser.  

5.1 Val av parametrar 

Som tidigare nämnt påverkar valet av parametrar vilka resultat en DGA producerar.  De 

flesta parameterval har redan diskuterats, huvudsakligen i metoddiskussionen (se kapitel 

3.1) medan generationstaket diskuterades i kapitlet om stoppkriterium (se kapitel 4.3.2). 

Från dessa två kapitel kan parametervalen som presenteras i Tabell 4 utläsas, där 

migrationsfrekvensen   kommer anta värdena            och andelen  -elitism kommer 

anta värdena                          , där N är populationens storlek. Som 

generationstak används         generationer. Detta val baserar sig på det arbete som 

genomfördes av Sancı & Işler (2011) och diskuteras djupare i kapitel 5.3.3.  

Tabell 4 Parametrar som använts i experimenten.  

Antal öar   

Migrationsfrekvens    

Migrationsstorlek    ( ) 

Max generation         

Populationsstorlek    

Turneringsstorlek    

Mutationsfrekvens     

k-elitism   

 

De problem från TSPLIB som experimenten kommer att utföras på är swiss42, st70 samt 

lin105. Numren som står i samband med problemens namn indikerar antalet noder 

problemet består av. Dessa tre problem har valts med motiveringen att de har god 

storleksspridning, och därmed ger en bra täckning av problemrymden, samtidigt som inget 

av dem är för stora för att vara praktiskt genomförbara inom arbetets tidsramar. Problemet 

si535 var planerat att användas, men var inte möjligt att hinna med inom projektets ramar.   

Tiden som krävs för att genomföra en körning ökar väldigt fort med storleken på problem. 

Antalet möjliga rutter växer med fakulteten av antalet noder i problemet. Fakulteten av X 

visas i Figur 21. Y-axeln i denna figur indikerar hur många olika lösningar som finns om 

problemet består av X städer. Notera att Y-axeln är logaritmisk. Grafen i Figur 21 visar 
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tydligt hur fort antalet möjliga rutter ökar med antalet noder; logaritmen av fakulteten av X 

växer snabbare än linjärt. Vid 10 noder är det möjligt att skapa strax över 1 000 000 (en 

miljon) olika rutter, men vid 12 noder är det möjligt att skapa över 100 000 000 (100 

miljoner) olika rutter.  

 

 Fakulteten av X.  Figur 21

5.2 Presentation av experimentdata 

Detta kapitel är uppdelat i tre underkapitel; ett för varje TSPLIB problem på vilket 

experiment genomförts. För varje problem redovisas resultaten för samtliga kombinationer 

av   och  .  

Tabellerna över resultatdata går att se i Appendix C, Appendix D, och Appendix E. 

Resultaten presenteras där i tabeller där kolumnerna utgör olika värden för  . För varje 

värde på   presenteras två tabeller; en som visar på körtider och en som visar på 

lösningskvalitet. Varje tabell har tre rader med data: 

 Medelvärde – Denna rad visar på medelvärdet bland de 100 körningarnas vinnare. 

 Standardavvikelse – Denna rad visar på standardavvikelsen bland de 100 

körningarnas vinnare. 

         – Denna rad visar resultatet av t-testet, där mängden av vinnare för den 

aktuella kolumnens  -värdes jämförts mot mängden av vinnare för    .  Om 

        understiger 0.05 anses mängden av vinnare för den aktuella kolumnens  -

värde vara signifikant skilda från mängden av vinnare för    . 

För att göra resultaten mer lättolkade och översiktliga presenteras dessa som stapeldiagram. 

För varje problem presenteras två diagram: ett över lösningskvalitet och ett över körtid. 

Diagrammen är utformade enligt följande:  -värden presenteras längs med x-axeln. För 

varje  -värde presenteras tre staplar som representerar de tre olika  -värdena. Staplarna 

visar på snittvärdena för de 100 körningarnas vinnare för den aktuella uppsättningen av  - 

och  -värden. Standardavvikelsen (S.D) för mängden vinnare för den aktuella 

uppsättningen är också markerad i form av svarta vertikala linjer. Det förekommer att linjen 
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som markerar standardavvikelsen sträcker sig ned under x-axeln. Om så är fallet har det 

valts att inte rita ut linjen längre ned än till 0.  

Följande tre kapitel redovisar endast resultaten ifrån experimenten. Kapitel 5.2.1 presenterar 

resultaten från experimenten på problemet swiss42. Kapitel 5.2.2 presenterar resultaten från 

experimenten på problemet st70 och kapitel 5.2.3 presenterar resultaten från experimenten 

på problemet lin105. I dessa tre kapitel kommer endast resultat att presenteras samt 

beskrivas, analysen av resultaten presenteras istället som en samlad bild i kapitel 5.3.  

5.2.1 swiss42 

För att genomföra experiment på problemet swiss42 har de parametrar som presenterats i 

Tabell 4 använts. I Figur 22 presenteras lösningskvalitet för olika  - och  -värden med 

tillhörande standardavvikelse. I Figur 23 presenteras sedan körtid för olika  - och  -värden 

med tillhörande standardavvikelse. I Appendix C - Tabeller över lösningskvalitet och körtid 

för swiss42 finns tabellerna som graferna i detta kapitel är konstruerade utifrån.  

 

 Lösningskvalitet i snitt samt standardavvikelse för swiss42.  Figur 22

Från Figur 22 kan utläsas att för swiss42 blir lösningskvaliteten sämre med högre värden på 

 . Standardavvikelsen verkar också växa med högre  -värden. Bäst lösningskvalitet ger     

eller     och sämst lösningskvalitet ger      . Migrationsfrekvensen   verkar inte 

påverka lösningskvaliteten i någon större utsträckning annat än när       och      . 

I båda dessa fall ger högre värden på   bättre lösningskvalitet. 
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 Körtid i snitt samt standardavvikelse för swiss42. Figur 23

Figur 23 berättar följande om swiss42: klart bäst körtid uppnås när   1 eller      , 

beroende på  -värdet. Sämst körtid ger i regel    , och det är som mest markant vid högre 

värden på  . Övriga värden på   (            och    ) visar på snarlika körtider 

sinsemellan.       är något bättre än de andra tre, i synnerhet när      och när 

    . 

5.2.2 st70 

För att genomföra experiment på problemet st70 har de parametrar som presenterats i 

Tabell 4 använts. I Figur 24 presenteras lösningskvalitet för olika  - och  -värden med 

tillhörande standardavvikelse. Värt att anmärka är att grafen har tilldelats ett tak för hur 

höga värden den visar. Lösningskvaliteten för     för samtliga  -värden är så pass höga 

att resten av grafen blir svårtolkad om staplarna får ritas ut i sin fulla höjd. Figur 25 

presenterar sedan körtid för olika  - och  -värden med tillhörande standardavvikelse. I 

Appendix D - Tabeller över lösningskvalitet och körtid för st70, finns tabellerna som 

graferna i detta kapitel är konstruerade utifrån. 
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 Lösningskvalitet i snitt samt standardavvikelse för st70. Figur 24

Figur 24 visar tydligt att för st70 är     inte ett bra alternativ, oavsett migrationsfrekvens 

 , om lösningskvalitet är prioriterat. Istället är     genomgående det bästa alternativet, 

tätt följt av      . Större  -värden ger successivt sämre lösningskvalitet men inget värde 

på   uppnår lika dålig lösningskvalitet som        har genomgående mycket liten effekt 

men i stort verkar större  -värde ge bättre lösningskvalitet. Störst är effekten när      , 

där      och      ger en synlig förbättring.  

 

 Körtid i snitt samt standardavvikelse för ts70. Figur 25

Körtiden för st70, som syns i Figur 25, visar att     ger bäst körtid för samtliga  . Näst 

bäst körtid ger     när      eller     , och       när     . Sämst körtid har 

      för samtliga värden på  .       och       visar båda på förhållandevis hög 
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körtid men       visar en förhållandevis låg körtid jämfört med de två intilliggande  -

värdena. Det går inte att se något genomgående mönster för hur   påverkar körtiden. 

5.2.3 lin105 

För att genomföra experiment på problemet lin105 har de parametrar som presenterats i 

Tabell 4 använts. I Figur 26 presenteras lösningskvalitet för olika  - och  -värden med 

tillhörande standardavvikelse. Värt att anmärka är att grafen har tilldelats ett tak för hur 

höga värden den visar. Lösningskvaliteten för     för samtliga  -värden är så pass höga 

att resten av grafen blir svårtolkad om staplarna får ritas ut i sin fulla höjd. Figur 27 

presenterar sedan körtid för olika  - och  -värden med tillhörande standardavvikelse. I 

Appendix E - Tabeller över lösningskvalitet och körtid för lin105, finns tabellerna som 

graferna i detta kapitel är konstruerade utifrån. 

 

 Lösningskvalitet i snitt samt standardavvikelse för lin105. Figur 26

Från Figur 26, som visar lösningskvalitet för olika   för lin105, kan utläsas att likt st70 (se 

Figur 24) är     ett mycket dåligt alternativ. Istället är     det uppenbart bästa 

alternativet, efterföljt av      , oavsett migrationsfrekvens  . Likt tidigare resultat från 

swiss42 och st70 ger högre värden på   successivt sämre lösningskvalitet. Sist så innebär 

högre  -värden oftast något bättre lösningskvalitet. Störst är effekten då      , något 

som även syntes för swiss42 och st70. 
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 Körtid i snitt samt standardavvikelse för lin105. Figur 27

Grafen som visar de körtider som uppmätts för lin105 (se Figur 27) följer i stort samma form 

som grafen över körtid för st70 (se Figur 25). Likt st70 uppvisar även lin105 bäst körtid för 

    oavsett  , samt att       uppvisar sämst körtid oavsett  . Dock är skillnaderna 

mellan       och     % och     större för lin105 än för st70. Det är svårt att uttala 

sig om hur   påverkar körtiden. Vidare syns att likt st70 uppvisar       betydligt lägre 

körtid än de två intilliggande  -värdena.  

5.3 Analys 

För att ge en tydligare överblick har detta kapitel delats upp i en rad underkapitel. För att 

avgöra om två mängder skiljer sig signifikant åt har i samtliga fall Students t-test använts. En 

viktig sak att känna till är relationen mellan överlappande standardavvikelser och statistisk 

signifikans. Bara för att två utritade standardavvikelser i en graf överlappar varandra går det 

inte att dra slutsatsen att de två mätvärdena inte är signifikant åtskilda. Lanzante (2005) 

skriver i sin artikel: ”It should be noted that while the two-sample t test is well founded in 

statistical theory, the use of overlapping error bars in the two-sample case is not.” Payton 

et al. (2003) understryker också vikten av att använda statistiska metoder för att avgöra om 

två mängder skiljer sig signifikant, istället för att bara se till utritade standardavvikelser. 

5.3.1 Trender 

De trender som analyseras i detta kapitel är baserade på data som presenteras i tabellerna i 

Appendix C, Appendix D, och Appendix E (vilket visualiseras i figurerna i kapitel 5.2.1, 5.2.2 

och 5.2.3).  

Det går tydligt att utläsa att det för alla problem som undersökts går det att finna ett värde 

på   som är bättre än     med avseende på lösningskvalitet eller körtid. Dock går det inte 

att finna ett  -värde som för alla problem är bättre än     med avseende på både 

lösningskvalitet och körtid. Resultaten från problemet swiss42 visar att     ger snarlik 

lösningskvalitet men med signifikant lägre körtid. För de andra två problemen ger samtliga 

värden för   signifikant bättre lösningskvalitet jämfört med    , men det är svårare att 
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göra ett genomgående uttalande rörande körtid. För st70 ger     signifikant lägre körtid 

än     när      och när      men inte när     . För lin105 ger     signifikant 

lägre körtid än     när      men inte när      eller     .  

En tydlig trend som går att utläsa är att för     så innebär ett högre  -värde sämre 

lösningskvalitet. Skillnaden mellan     och       är dock högst marginell och inte 

signifikant, men för högre   än     är trenden relativt tydlig. Detta är i linje med vad som 

beskrevs i kapitel 2.1.3, att elitism medför att algoritmen riskerar att konvergera längre ifrån 

ett globalt optimum. För problemen st70 och lin105 ger dock samtliga värden på   

signifikant bättre lösningskvalitet än    , vilket inte är i linje med att elitism ökar risken 

för att konvergera längre ifrån ett globalt optimum. Det är möjligt att om     hade fått 

längre körtid så hade den funnit bättre lösningar än om     men då är frågan; hur mycket 

tid hade krävts? Och även om     kan finna likvärdiga eller bättre lösningar, är det värt 

den extra tiden? Dock så är skillnaden i lösningskvalitet så pass stor att det kan sägas att  -

elitism alltid bör användas när större problemrymder genomsöks. 

Det går inte att se en trend lika tydligt för körtider, men i stort ger högre  -värden längre 

körtider. Detta är dock inte i linje med det som tidigare arbeten påstår, att elitism generellt 

medför att algoritmen snabbare kommer fram till sin slutgiltiga lösning (Tang et al., 1996). 

En möjlig förklaring till detta kan vara att högre  -värden medför att populationen 

konvergerar långsammare men lyckas bibehålla divergens. Eftersom färre nya individer 

genereras varje generation vid höga   finns mindre utrymme för att finna nya och bättre 

individer och det tar därför längre tid att finna bra individer. Detta kan vara förklaringen till 

att körtiden ökar samt att lösningskvaliteten blir sämre; dessa  -värden hade behövt längre 

tid på sig för att finna lika bra lösningar. Det finns dock en sak som talar mot detta 

resonemang; för        så visar både st70 och lin105 lägre körtid än de två intilliggande 

 -värdena     och    . Det är möjligt att algoritmen konvergerar väldigt fort vid detta  -

värde (varav den korta körtiden) men är sedan inte kapabel att divergera igen och finna nya 

lokala optimum, därav den dåliga lösningskvaliteten. En möjlig förklaring till detta 

diskuteras i kapitel 6.2.3. 

Bland de mest intressanta  -värden att analysera är    , som beter sig väldigt åtskilt för 

olika problem. För st70 och lin105 ger     mycket dålig lösningskvalitet men med relativt 

bra körtid, medan för swiss42 ger     väldigt bra lösningskvalitet men med relativt dålig 

körtid. En möjlig förklaring till detta underliga beteende vid     är att för swiss42 så är 

problemrymden tillräckligt liten för att algoritmen ska kunna finna en väldigt bra lösning 

genom att endast använda sig av överkorsning, mutation och migration. En annan möjlig 

förklaring kan vara att swiss42 är ett mycket enkelt problem att lösa. Applegate et al. (1998) 

påtalar att vissa TSP problem är mycket enklare att lösa än andra på grund av deras 

utformning. Man kan tydligt se att migrationsfrekvensen spelar roll vilket kan bero på att 

lägre migrationsfrekvenser medför att populationerna på de olika öarna blir mer homogena. 

Högre migrationsfrekvens medför att kunskap om lokala optima snabbare sprids och 

konvergens mot dessa snabbas upp.  

För större problem, så som st70 och lin105, är problemrymden troligen så pass stor att utan 

elitism sker inte konvergens effektivt nog. Som berättat i kapitel 2.1.3 medför  -elitism 

snabbare konvergens men medför även att starka anlag inte försvinner till följd av 

slumpfaktorer. Med tanke på hur många möjliga lösningar som finns för dessa större 

problem är det möjligt att elitism krävs för att fokuserat eftersöka optimum. Resultaten från 
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experimenten på st70 och lin105 visar att elitism är klart fördelaktigt att använda för att 

finna bra lösningar i stora problemrymder. 

5.3.2 Migrationsfrekvensens effekt 

Det är svårt att säga något om hur migrationsfrekvens ( -värdet) påverkar lösningskvalitet 

och körtid, då  -värden verkar ha olika effekt för olika  -värden.   

För     påverkar inte  -värdet lösningskvaliteten nämnvärt för något av problemen men 

dess effekt på körtid är desto mer intressant. För problemet swiss42 ger högre  -värden 

längre körtid; körtiden för      skiljer sig signifikant från körtiden för      och   

  , men körtiden för      och      skiljer sig inte signifikant från varandra.  För de 

andra två problemen skiljer sig inte körtiden signifikant åt från varandra för något  -värde, 

då    . En trolig förklaring till detta beteende är att det är storleken på problemen som 

spelar roll. Swiss42 är det minsta av problemen och därför lättast att lösa. Lägre  -värden 

skapar starkare kopplingar mellan populationerna på de olika öarna, och systemet liknar 

mer en vanlig GA med en stor population. I ett mindre problem finns det även färre lokala 

optimum, vilket ökar chansen för att det optimum som populationen närmar sig är relevant i 

sökandet efter ett globalt optimum. Om de olika öarnas populationer konvergerar snabbt 

mot olika lokala optimum kan regelbunden migration medföra att kunskapen om det bästa 

funna lokala optimumet snabbt når andra öar, så att även dessa börjar söka i området runt 

dessa optima. Det kan också vara så att problemet swiss42 råkar vara utformat så att det 

finns få lokala optimum, som inte är globala optimum, som är svåra att ta sig ur.  

För samtliga andra  -värden finns inga tydliga resultat att tala om. Den generella trenden 

verkar vara att högre  -värden ger något bättre lösningskvalitet och något lägre körtid men 

det är inte något genomgående. En annan trend är att olika  -värden inte påverkar 

standardavvikelsen för uppmätt data, istället är standardavvikelsen oftast lika stor för 

samtliga  -värden för ett givet  -värde. Mest effekt verkar  -värdet ha när      , då det 

genomgående medför bättre lösningskvalitet och bättre eller väldigt snarlik körtid.  

Det är värt att fundera över om de resultat som Belding (1995) presenterar är applicerbara 

på detta problem. Belding applicerade sin DGA på ett annat optimeringsproblem än TSP och 

det finns därför en risk att Beldings resultat inte är relevanta för TSP. Då det går att se en lätt 

trend att högre  -värden ger bättre resultat kan det vara så att större  -värden borde ha 

undersökts. Kanske borde      ,     eller ännu större undersökts. De grafer som Belding 

presenterar är svårtydda eftersom han väljer att presentera olika  -värden för olika 

problem, men den genomgående trenden som syns i dessa grafer är att skillnaden mellan 

olika  -värdena är väldigt små. Det finns väldigt lite ny forskning om hur 

migrationsfrekvens påverkar en DGA (Knysh & Kureichik, 2010) men det är något som 

borde undersökas mer.  

5.3.3 Val av generationstak 

Det generationstaket som används i detta arbete,         generationer, är hämtat från Sancı 

& Işler (2011) som i sitt arbete undersökte om det gick att använda DGA för att planera 

flygrutter för obemannade flygplan. Generationstak används i andra arbeten men Sancı & 

Işler använder ett högre värde än många andra. Tsai et al. (2004) använde sig av 

                    för att avgöra generationstak för TSP-problem, Whitley et al. (1999) 

använde        som generationstak tillsammans med stoppvillkoret att om ingen 
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uppdatering skett av populationens snittlämplighet på       generationer och Razali & 

Geraghty (2011) använder       generationer som generationstak (dock använder de aldrig 

problem större än 51 noder). I detta arbete var det önskvärt att låta algoritmen köra länge, 

för att se hur väl olika variabeluppsättningar löser de problem de ställs inför. Därav 

beslutades att gå på Sancı & Işlers generationstak.    

Det finns väldigt lite forskning som avhandlar hur stoppkriterium kan designas och hur 

dessa stoppkriterier påverkar en GA. Det hade exempelvis varit intressant att se en 

utvecklingskurva, generation för generation, över hur varje ös snittlämplighet samt bästa-

lämplighet utvecklades för att avgöra om det finns en punkt vartefter ingen utveckling längre 

sker. Om en sådan punkt existerar skulle den utgöra ett passande generationstak.  

5.4 Slutsatser 

I detta arbete undersöktes hur körtid samt lösningskvalitet för DGA påverkas av införandet 

av k-elitism i selektionsoperationen. Det finns inget entydigt svar på frågan, men det är 

uppenbart att  -elitism är fördelaktigt att använda. Från de experiment som genomförts kan 

man se att     är det genomgående bästa  -värdet, då det aldrig medför signifikant sämre 

lösningskvalitet eller körtid i förhållande till    , och i många fall har signifikant bättre 

lösningskvalitet eller körtid. Vidare så är       ett acceptabelt  -värde, då det i många fall 

är lika bra eller bättre än    , med avseende på lösningskvalitet och körtid. Dock är 

      i flera fall sämre än     avseende på körtid eller lösningskvalitet.  

Hypotesen var att kvaliteten på lösningarna inte kommer påverkas men att körtiden blir 

kortare, för något värde på k. För problemet swiss42 visade sig hypotesen stämma; för detta 

problem ger     mycket snarlik lösningskvalitet men till signifikant lägre körtid. För 

problemen st70 och lin105 stämde dock inte hypotesen; i dessa fall medförde alla värden på 

  signifikant bättre lösningskvalitet än     men endast vissa värden på gav bättre körtid. 

Denna stora skillnad i lösningskvalitet är ett mycket intressant fynd som bör tas i beaktning i 

framtida DGA. Det är uppenbart att det finns någon faktor som medför att 

lösningskvaliteten när     riskerar att bli mycket dålig, en faktor som samtliga grader av  -

elitism kan kringgå. Det är möjligt att denna faktor är att problemrymden är så stor att  -

elitism krävs för att lyckas konvergera. I annat fall verkar evolutionsbruset medföra att 

algoritmen inte lyckas konvergera, och starka individer försvinner mellan generationer utan 

chans att reproducera sig. Om så är fallet har detta arbete visat på en väldigt viktig slutsats: 

avsaknad av  -elitism kan medföra att en DGA producerar väldigt dåliga lösningar. 

Det går inte att dra några slutsatser om migrationsfrekvensens effekt ifrån data som 

experimenten i detta arbete genererat. Det antyds att migrationsfrekvensen påverkar körtid 

och lösningskvaliteten men det krävs en djupare studie på ämnet för att kunna dra några 

slutsatser. 

Sammanfattningsvis går det att se att  -elitism bör användas i DGA. I de utförda 

experimenten fanns alltid ett värde på   som gav signifikant bättre körtid eller 

lösningskvalitet än    . Ett annat argument för att  -elitism bör användas är att det finns 

en risk att lösningskvaliteten för     blir mycket dålig, så som i fallen st70 och lin105 (se 

kapitel 5.2.2 och 5.2.3). 
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel sammanfattar arbetet och diskuterar därefter vissa frågor som författaren 

upplever som viktiga att belysa. Bland annat diskuteras eventuella brister i den metod som 

lagts fram samt undersökningar som genomförts, vad författaren anser bör forskas mer på 

och arbetets effekt på samhället. Kapitlet är strukturerat enligt följande: först sammanfattas 

arbetet i kapitel 6.1, sedan diskuteras en samling ämnen under kapitel 6.2 och sist redogörs 

förslag på framtida arbeten i kapitel 6.3. 

6.1 Sammanfattning 

Målet med arbetet var att undersöka hur körtid samt lösningskvalitet för DGA påverkas av 

införandet av k-elitism i selektionsoperationen. Hypotesen var att kvaliteten på lösningarna 

inte kommer påverkas men att körtiden blir kortare, för något värde på k. För att genomföra 

denna undersökning har experiment genomförts där en DGA implementerats som löser 

handelsresandeproblem. I den implementerade DGAn skedde all migration asynkront, för 

att resultaten av experimenten ska vara användbara för den moderna forskningen inom 

området.   

Experimenten utfördes på tre olika problem ifrån problembiblioteket TSPLIB; swiss42, st70 

och lin105. För samtliga problem undersöktes sju olika värden på  : 

                             , där procentandelarna menar % av populationen och där 

  anger populationens storlek. För varje  -värde undersöktes även tre olika 

migrationsfrekvenser  :           . För varje variabeluppsättning genomfördes 100 

körningar. I varje körning genomfördes         generationer, och den bäst lämpade individ 

som påträffats utsågs till körningens vinnare. Vinnarna för de 100 körningarna för varje 

variabeluppsättning sammanställdes sedan och jämfördes i en signifikansanalys som 

genomfördes med hjälp av t-test.  

Experimentdata visade att  -värde påverkar lösningskvalitet samt körtid. I jämförelse med 

    kunde följande utläsas;     ger i regel likvärdig eller lägre körtid samt att     och 

      ger i regel likvärdig eller bättre lösningskvalitet.   -värden från 20% och uppåt ger 

olika resultat beroende på problemens storlek; för swiss42 blir körtiden likvärdig eller lägre 

medan lösningskvaliteten blir sämre, samtidigt blir körtid för st70 och lin105 oftast högre 

medan lösningskvaliteten bättre. Slutsatsen blev att     är det genomgående bästa 

alternativet när elitism används. Den framlagda hypotesen visade sig stämma för problemet 

swiss42 men för problemen st70 och lin105 visade sig hypotesen inte stämma. För dessa 

problem visade sig  -elitism istället medföra bättre lösningskvalitet men med sämre körtid.   

6.2 Diskussion 

Detta kapitel lyfter fem olika diskussionspunkter; t-tester och deras användning, hur detta 

arbete definierar körtid och om detta verkligen är ett användbart mått, hur OX-överkorsning 

fungerar och om det är en lämplig överkorsningsoperator, om användandet av TSP-problem 

gör att resultaten är generella eller inte och sist arbetets etiska aspekter samt 

samhällseffekter. Kapitlet avslutas med ett par slutord från författaren för att knyta ihop 

arbetet. 
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6.2.1 Students t-test och deras kravspecifikationer 

För att stärka de framtagna resultaten har detta arbete använt sig av signifikansanalyser. 

Signifikansanalysens syfte är att avgöra om det finns signifikanta skillnader mellan två 

datamängder med minst 95% säkerhet. Denna metod har använts i flera tidigare arbeten 

(Whitley et al., 1999; Alba et al., 2002; Eiben et al., 2007; Yang, 2007). Dock finns det ett 

frågetecken runt denna metod som författaren önskar belysa. 

Ett av kraven för att t-tester ska kunna genomföras är att de två datamängderna som jämförs 

är normaldistribuerade. Författaren har kontrollerat huruvida data från experimenten är 

normalfördelad eller inte med hjälp SPSS Statistics (IBM, 2013). Dessa tester visade att 

somliga utav dataseten var normalfördelade och andra inte. Detta lyfter frågan om t-tester är 

rätt typ av signifikanstest för denna typ av data. Om t-testers kravspecifikation tas i 

beaktning verkar så inte vara fallet. Som nämnt ovan är signifikanstestet som använts i detta 

arbete hämtad från flertalet tidigare arbeten som har genomfört liknande undersökningar. 

Detta är dock ingen garanti för att metoden var korrekt. Det finns även en möjlighet att 

tidigare arbeten haft normalfördelad data, alternativt att tidigare arbeten inte kontrollerat 

att deras data var normalfördelad.  

Författaren är av åsikten att en annan metod för att avgöra signifikans borde använts om 

inte normalitet kan påvisas. Förslagsvis skulle Kruskal-Wallis test kunnat användas, då det 

inte är beroende av att datamängden är normalfördelad.  

6.2.2 Körtid och att räkna generationer 

Detta arbete har valt att använda vilken generation vinnaren föds som mått på körtid. Valet 

grundade sig på en argumentation om att DGA kan implementeras på så många olika sätt 

(nätverk, enskild maskin, GPU) att realtid inte säger mycket utan att det snarare är antalet 

beräknade generationer som spelar roll. Dock märktes det tydligt under genomförandet av 

experimenten att realtiden för att ta fram en vinnare varierade kraftigt med olika  -värden. 

Detta beror på den implementation som använts; antalet nya individer som behöver 

beräknas för varje generation är    , vilket innebär att för exempelvis      , så 

behövs bara en ny individ beräknas varje generation (se kapitel 4.2.7). Detta medför att 

realtiden för att genomföra samtliga 100 000 generationer går ner märkvärt.  Alba & Troya 

(1999) skriver att steady-state GA (se kapitel 2.1.6) rapporterats köras upp till 10 gånger 

snabbare än en generationell GA. Dock ger Alba & Troja ingen närmare beskrivning med vad 

de menar när det skriver att steady-state GA kör snabbare. Om de menar på att körtiden, i 

sekunder, blir kortare så är detta en självklarhet: om endast en individ genereras per 

generation går det snabbare än om ett 10-tal individer ska genereras per generation. Om de 

istället menar att det krävs färre generationer så är detta inte i linje med de resultat detta 

arbete fått. De resultat som framläggs i kapitel 5.2 visar att det krävs fler generationer för att 

finna en vinnare om steady-state GA används än om en generationell GA används. Dock var 

realtidsskillnaderna klart märkbara vid de experiment som genomförts i detta arbete.  

Mot den bakgrund som lagts fram i föregående stycke så är det naturligt att fråga sig om det 

mått på körtid som använts i detta arbete är relevant eller inte. Dock är det författarens 

mening att det mått som använts är användbart, då det visar om algoritmen har konvergerat 

eller inte och därmed indirekt visar om divergens existerar inom en population. I de fall där 

körtiden är väldigt hög, exempelvis för lin105 när      , visar detta att populationen 

fortfarande håller på att konvergera. Dock borde även realtid ha mätts för att kunna jämföra 
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även den aspekten. Även om realtid inte är representativt för olika plattformar skulle det 

ändå visa på förhållandena mellan de olika variabeluppsättningarna. 

6.2.3 OX-överkorsnings lämplighet 

Detta arbete använder sig utav OX-överkorsning som föreslogs av Goldberg (1989) och som 

sedan dess har använts i många andra arbeten (Potvin, 1996; Larrañaga et al., 1999; Tanabe 

& Fukunaga, 2013). Denna överkorsningsoperator är specialanpassad för att producera 

korrekta lösningar till TSP-problem. För en mer ingående beskrivning av OX-operatorn, se 

kapitel 2.3.  

Under arbetets fortgång har författaren observerat att lämpligheten hos OX-operatorn kan 

ifrågasättas vid högre grader av elitism. Om två föräldrar med samma lösning överkorsas 

kommer deras avkomma att representera exakt samma lösning som föräldrarna. Lika så, om 

de två överkorsningspunkterna endast är en nod ifrån varandra, så kommer de två 

avkommorna se exakt likadana ut som de två föräldrarna. 

I fallet när ingen elitism används är det inte ett lika stort problem att två eller fler individer i 

en population ser identiska ut, då dessa två endast kommer att existera under en generation. 

När elitism används blir det plötsligt ett problem, för om två eller fler av de   bästa 

individerna ser likadana ut så är risken stor att dessa börjar producera kopior av sig själva 

samtidigt som de ursprungliga individerna bevaras.  Dessa kopior kommer slå ut de som är 

sämre, vilket snabbt kan leda till att så gott som hela populationen ser exakt likadan ut.  

De mer traditionella överkorsningsoperatorerna, så som enpunkts- och 

tvåpunktsöverkorsning har för avsikt att successivt smalna av sökspannet för att genomsöka 

en region av problemrymden (Alba & Troya, 1999). När OX-överkorsning skapar avkomma 

som är kopior av föräldrarna sker dock inte denna successiva avsmalning utan populationen 

konvergerar mycket fort. Detta kan vara ett problem. Författaren föreslår därför att ämnet 

utreds djupare och att andra överkorsningsoperatorer anpassade för TSP-problem 

undersöks, som inte har samma problematik som OX-överkorsning.  

6.2.4 Generaliteteten hos TSP 

Enligt Applegate et al. (1998) är TSP ett mycket passande problem att testa nya algoritmer 

och idéer på eftersom problemet är enkelt att formulera samtidigt som problemrymden blir 

väldigt stor med endast ett 10-tal noder. Flera andra studier har utfört sina GA experiment 

mot TSP utan att deras frågeställning varit relaterad till TSP (Eiben et al., 2007; Tanabe & 

Fukunaga, 2013). Det är ändå värt att fråga sig om resultaten från detta arbete är 

applicerbart på andra problemrymder.  

Det finns många arbeten som talar om att TSP är ett bra problem att prova nya 

implementationer och idéer mot: Eiben et al. (2007) genomför sina undersökningar om DGA 

på TSP-problem med motiveringen att det är ett klassiskt kombinatoriskt problem som ofta 

används för att undersöka GA. Tanabe & Fukunaga (2013) motiverar sitt val av TSP som 

problemrymd med att det är ett representativt problem vars resultat från mätningar är bra 

riktmärken. Larrañaga et al. (1999) ställer upp tre argument till varför TSP är ett bra 

problem att genomföra undersökningar på: Det är enkelt att implementera och förstå men 

har samtidigt stor problemrymd, det är applicerbart på väldigt många områden och sist så är 

det välstuderat vilket innebär att det är lätt att skaffa sig en uppfattning om hur olika resultat 

förhåller sig till varandra. 
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Dock finns det röster som talar för motsatsen och argumenterar för att TSP inte är 

representativt, eftersom TSP problem kräver specialiserade genetiska operatorer och därför 

är en GA som löser TSP inte generell (Tsai et al. 2004). 

Författaren håller med Tsai et al. om att det kan vara problematiskt att TSP kräver 

specialiserade genetiska operatorer. Det är rimligt att detta kan påverka hur väl resultat från 

TSP applicerar på andra typer av problemrymder. Dock anser författaren att TSP är ett bra 

val av problemrymd att genomföra detta arbetes experiment på. Som Larrañaga et al. skriver 

är resultat från TSP lätta att skaffa sig en uppfattning om och som Eiben et al. skriver är TSP 

väl etablerat som ett problem att utföra undersökningar på. Dessutom, skulle det vara så att 

TSP inte är en nog generell problemrymd så skulle detta arbetes resultat ändå vara 

användbart på andra TSP-problem. Sist finns inget tydligt alternativ som skulle vara mer 

generellt och mer väletablerat.  

6.2.5 Samhälle och etik 

Vid arbete med algoritm- och matematiska frågor så är det lätt att frånsäga sig inblandning i 

samhället och argumentera för att det arbete som genomförts inte har några etiska 

implikationer. De resultat som tas fram av undersökningen innehåller inga värderingar och 

metoderna involverar inga levande organismer eller riskerar inte direkt att kränka någons 

integritet. Därav går det att argumentera för att det inte finns några etiska aspekter att ta i 

beaktning för detta arbete. Dock är det är ändå viktigt att se på det arbete som genomförts i 

ett större perspektiv, och utvärdera vad dess resultat kan innebära.  

Detta arbete har undersökt ett delområde inom GA och undersökt om det finns möjlighet att 

optimera framtida DGA. GA används idag inom väldigt många områden där optimering 

krävs och när den optimala lösningen inte är känd (eller inte nödvändig). Exempelvis 

används GA för att ta fram nya proteinstrukturer, där ett protein med vissa egenskaper 

eftersöks (Melanie, 1996). Detta kan leda till framtagningen av nya mediciner eller 

vaccinkomponenter, vilket är mycket samhällsnyttigt. Precisionen i beräkningarna i en GA 

begränsas ofta av realtidsaspekter; det är möjligt att finna perfekta lösningar men det finns 

inte tid nog att låta algoritmen arbeta tillräckligt länge. Genom att undersöka hur 

beräkningar i GA kan effektiviseras bidrar detta arbete till att andra arbeten som nyttjar GA 

men som har realtidsrestriktioner kan få ut mer av den tid de dedikerat åt beräkningar. 

Detta kan i sin tur leda till snabbare framsteg inom områden så som biologi och genetik, 

områden där etik är mycket viktigt att ta i beaktning.  

På lång sikt kan man tänka sig att det är möjligt att fullt ut simulera effekten av en hel DNA-

sekvens. I en sådan framtid kan GA användas för att modifiera befintliga arter för att skapa 

helt nya egenskaper, eller kanske till och med ta fram helt nya arter. Kanske kommer vi ha 

utvecklat mer avancerade AI-tekniker och kan använda GA för att justera dessa tekniker. I 

långa loppet kanske det kommer gå att ta fram verklighetstrogen AI som kan efterlikna 

mänskliga tankar och känslor, men dessa visionära tankar leder osökt in på en annan fråga: 

Är det försvarbart att skapa liv på detta sätt? LaChat (1986) lägger fram och diskuterar 

många problem med skapandet av artificiellt liv, och drar flera paralleller till novellen 

Frankenstein. Bland annat diskuteras frågor så som Har ett artificiellt liv rättigheter? och 

Har artificiellt liv moraliska skyldigheter? Dessutom blir viktigt att fråga sig Vem har 

ansvar för skapat liv? Om vi skulle skapa nya arter eller en AI, vem ansvarar för dessas 

ageranden? Den själv, dess skapare eller någon annan? Dessa frågor finns det inga raka svar 

på. Dock så är de viktiga att lyfta i denna kontext. 
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Arbetet undersöker specifikt hur GA kan användas på TSP, och det finns idag väldigt många 

problem som kan omformuleras till TSP. Exempelvis förekommer TSP ofta inom logistik 

(Vonolfen et al., 2011) men förekommer även inom kretskortdesign och kryptoanalys 

(Larrañaga et al., 1999). Optimering av metoder för att lösa TSP är därför mycket 

samhällsnyttiga. Exempelvis kan man ta fram kortare lastbilsrutter och därmed spara på 

bränsle, eller optimera utläggningen av kraftledningar för att minska effektbortfall till följd 

av ledarnas inre resistans. Dock är även TSP intressant för mindre etiska ändamål. 

Exempelvis kan följande problem formuleras som TSP-problem: en militär drönares flygrutt, 

soldatförflyttningar över land eller militära materielkonvojers rutter. Det är författarens 

förhoppning att resultat från detta arbete inte ska användas för militära ändamål. 

Sammanfattningsvis kan man se att även om detta arbete inte direkt påverkar samhället så 

är det ändå en del av en större strömning; att effektivisera och snabba upp våra möjligheter 

att genomföra beräkningar och genomsöka problemrymder som är för stora för människor 

att hantera. Tillsammans med den ständigt ökande prestandan i dagens hårdvara ger det oss 

möjligheten att utforska områden som inte var möjligt för bara några år sedan.  

Forskningsetiskt har författaren försökt att i största möjliga mån genomföra detta arbete 

korrekt. Stor ansträngning har gjorts för att underlätta upprepbarhet. Pseudokod för 

samtliga komponenter presenteras i kapitel 4, sammanställda resultat presenteras i 

medföljande appendix (se Appendix C, Appendix D och Appendix E) samt att den använda 

applikationen, dess källkod och all uppmätt experimentdata medföljer som artefakt till detta 

arbete. Författaren har försökt att undvika att använda programmeringsspråk- och 

plattformsberoende kod i största möjliga mån. Exempelvis sköts all migration med hjälp av 

en kö som baseras på Michael & Scott (1996), vars arbete inte är bundet till något specifikt 

programmeringsspråk. Dock förekommer vissa språkspecifika mekaniker i den kod 

författaren skrivit. Bland annat används monitorer, I/O operationer, slumptalsgenerator 

samt sorteringsalgoritmer från Javas interna bibliotek. Implementationen av dessa 

komponenter kan i vissa fall ha effekt på resultaten i någon mån. I framtiden finns det även 

en risk att Java inte längre finns tillgängligt, och att dessa komponenters exakta 

implementation inte är fullt känd. Detta kan medföra svårigheter för upprepbarheten. 

Samtidigt vill författaren belysa att de mått som använts i detta arbete inte är beroende av 

hårdvara eller plattform, vilket underlättar för upprepbarhet. Då körtid mäts i antalet 

beräknade generationer påverkas inte detta av underliggande hårdvaras prestanda.   

6.2.6 Slutord 

Distribuerade genetiska algoritmer är ett brett område med väldigt många aspekter. Allt från 

GPU-baserade DGA (Pospichal et al., 2010), till nätverksbaserade DGA (Alba et al., 2002). 

Området är dock inte väl utforskat ännu (Knysh & Kureichik, 2010), och det finns ännu 

mycket rum för en öka förståelse.  

Detta arbete har varit mycket engagerande och intressant att genomföra. Det är blott en liten 

del i ett större arbete; att förstå hur vi bäst optimerar DGA för att snabbare finna bättre 

lösningar till problem som är storleksordningar större än vad en människa skulle klara av att 

lösa manuellt. DGA är en vidareutveckling av GA och kan med fördel användas över nätverk 

för att dra nytta av stora kluster av datorer (Alba et al., 2002), allt för att snabbare kunna 

lösa större och större problem. GA används redan idag för att söka efter lösningar inom 

många olika områden så som biologi, logistik och AI (Alba & Troya, 1999; Larrañaga et al., 

1999; Groba et al., 2015). Författarens förhoppning är att detta arbete i förlängningen 
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kommer att hjälpa till att skapa större förståelse för DGA och på så vis även bidra till 

framsteg inom andra viktiga ämnen. 

6.3 Framtida arbete 

Den korta variabelstudie som genomfördes i kapitel 4.5 antydde att storleken på en 

population har stor effekt på körtid samt lösningskvalitet. Dock har väldigt lite forskning 

gjorts på området. Tsai et al. (2004) skriver att populationsstorlekar över 100 individer inte 

medför någon förbättring. De genomförde dock en undersökning av samma omfattning som 

den som presenteras i detta arbete, vilket inte är tillräckligt för att dra några slutsatser. Det 

vore lämpligt att undersöka frågan djupare och skapa förståelse för hur populationsstorleken 

påverkar en DGA. En utökning av undersökningen skulle kunna undersöka hur olika 

populationsstorlekar påverkas av olika genetiska operatorer. Exempelvis, är olika 

populationsstorlekar olika bra för olika selektionsoperatorer?  

En annan undersökning som skulle behöva genomföras, som också kopplar an till 

populationsstorlekar, är att undersöka hur de variabler som är beroende av populationens 

storlek påverkar resultaten. Speciellt intressant vore det att undersöka om andra 

populationsstorlekar har andra optimala  -värden. Populationens storlek har en direkt 

påverkan på hur stor sannolikheten är att en individ av de   bästa blir vald av 

selektionsoperatorn, så det finns anledning att undersöka denna fråga djupare. Dessutom 

lämnar relativa  -värden luckor i spannet av avsökta  -värden. Det är fullt möjligt att     

eller     (vilket ligger emellan     och       i detta arbete) ger mycket bra resultat. 

Turneringsstorleken hade också varit intressant att modifiera, då denna också påverkar 

sannolikheten att en individ från de   bästa blir vald. 

En väldigt intressant studie skulle vara att mer uttömmande undersöka hur olika 

migrationsfrekvenser påverkar de resultat som en DGA producerar. Knysh & Kureichik 

(2010) skriver att ö-modellerade GA inte är välstuderade och det enda arbete som hittats 

som undersöker migrationsfrekvenser är det arbete som skrivits av Belding (1995). 

Resultaten som presenterades i kapitel 5.2 visar att olika migrationsfrekvenser har en 

inverkan på lösningskvaliteten samt körtiden. Dock har för få migrationsfrekvenser 

undersökts i detta arbete då det inte funnits tid att göra en djupare studie på det ämnet.  

Detta arbete använder sig av turneringsselektion, switch-mutation samt OX-överkorsning 

som genetiska operatorer. Det finns dock många andra genetiska operatorer som skulle vara 

intressanta att undersöka. Bland annat visade Razali & Geraghty (2011) att olika 

selektionsoperatorer påverkade kvaliteten på producerade lösningar samt realtiden som 

krävdes för att lösa TSP-problem med GA. Så uppenbarligen spelar valet av genetiska 

operatorer roll för de resultat en GA producerar. Det vore intressant att undersöka om 

resultaten från detta arbete också gäller för andra uppsättningar genetiska operatorer.  

Som tidigare nämnt finns det idag forskning om DGA på GPU. Pospichal et al. (2010) och 

Sancı & Işler (2011) visar hur DGA kan implementeras i CUDA. Deras beskrivningar visar att 

det finns vissa skillnader mellan CUDA-implementationer och klassiska CPU-

implementationer. Det vore därför intressant se om resultaten som framläggs i detta arbete 

även gäller för GPU-implementationer.  

I detta arbete har experimenten utförts på tre TSP-problem: swiss42, st70 och lin105. Dock 

finns många fler TSP problem och det hade varit intressant att utöka undersökningen för att 
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innefatta större problem. Om tid funnits hade det varit intressant att undersöka mycket 

stora problem, som exempelvis d18512. I fallet att en DGA implementerades för att hantera 

så pass stora problem vore det samtidigt ett bra läge att implementera DGAn på GPU. De 

experiment som genomfördes i detta arbete tog i vissa fall väldigt lång tid. Som tidigare 

nämnt (se kapitel 2.4) visade Sancı & Işler (2011) att DGA på GPU kan nå en speedup-faktor 

av 20 i vissa fall, vilket skulle vara användbart om stora TSP-problem ska lösas. Det vore 

också av intresse att se om resultaten som framlagts i detta arbete gäller för andra 

problemrymder än TSP-problem.  

I kapitel 6.2.2 diskuterades måttet på körtid som använts i detta arbete och där nämns att 

det vore bra att undersöka hur realtiden för en körning av en DGA påverkas av  -värdet. Det 

hade varit mycket intressant att utreda, och hade kunnat utföras på flera olika plattformar. 

Exempelvis skulle arbetet kunnat jämföra realtiden för en CPU- och en GPU-

implementation, hur olika CPU:er presterar mot varandra och/eller hur olika GPU:er 

presterar. 

Idén från ovanstående stycke hade också kunnat öppna upp för en mycket större 

undersökning, om det visade sig att det finns en substantiell realtidsvinst med höga  -

värden. Redan i detta arbete kunde en klart lägre realtid märkas av vid en körning när 

     , jämfört mot när       eller lägre. Dock gav       mycket sämre lösningar 

men samtidigt visade den uppmätta körtiden att algoritmen inte konvergerat fullt efter 

100 000 generationer. En ny undersökning skulle kunna utforska möjligheterna för     

  att uppnå samma lösningskvalitet som exempelvis     ofta uppvisade, men samtidigt 

behålla den substantiella realtidsreduktionen. Det är möjligt att det finns bättre 

kombinationer av genetiska operatorer och variabeluppsättningar än vad som använts i detta 

arbete, alternativt att det går att utveckla nya metoder för just detta syfte. Författaren anar 

att det kan finnas stora framsteg att göra på denna punkt, vilket i förlängningen skulle vara 

fördelaktigt för många andra forskningsområden och samhällsaspekter. 

Sist vill författaren lyfta en visionär idé till ett framtida arbete: att ta fram en GA som skapar 

något vars lämplighet inte kan beräknas matematiskt utan istället måste utvärderas av 

mänskliga användare. Författaren tänker sig exempelvis en GA som skapar bilder. 

Användare får sedan ge dessa bilder betyg efter vad denne gillar eller inte, och dessa betyg 

används sedan som bildernas lämplighet. Målet är att GAn ska lära sig att skapa något vars 

värde inte kan värderas matematisk, exempelvis bilders skönhet, hur bra musikstycken 

skulle vara eller hur bra något doftar. Härifrån kan man sedan ta idén vidare. Antingen kan 

man försöka skapa något som är bra för så många användare som möjligt, genom att ta allas 

betyg i beaktning, eller göra denna anpassning för varje person individuellt. Exempelvis 

skulle en person kunna betygsätta en rad olika musikstycken från ett bibliotek. En GA skulle 

sedan försöka ta fram ett musikstycke anpassat för just den individen. 



 57 

Referenser 

Alba, E., Nebro, A.J. & Troya, J.M. (2002). Heterogeneous Computing and Parallel Genetic 

Algorithms. Journal of Parallel and Distributed Computing. 62 (9). s. 1362–1385. 

Alba, E. & Troya, J.M. (1999). A survey of parallel distributed genetic algorithms. 

Complexity. 4 (4). s. 31–52. 

Applegate, D.L., Bixby, R.E., Chvátal, V. & Cook, W. (1998). On the Solution of Traveling 

Salesman Problems. Documenta Mathematica. Extra volu. s. 645–656. 

Applegate, D.L., Bixby, R.E., Chvátal, V. & Cook, W.J. (2011). Concorde Home. 2011. 

Tillgänglig på Internet: http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde/. [Hämtad 28 

January 2015]. 

Belding, T. (1995). The Distributed Genetic Algorithm Revisited. Proceedings of the 6th 

International Conference on Genetic Algorithms. 1995, Pittsburg, PA, USA, s. 114–121. 

Cantú-Paz, E. & Goldberg, D.E. (2000). Efficient parallel genetic algorithms: Theory and 

practice. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 186 (2-4). s. 221–

238. 

Collins, R.J. & Jefferson, D.R. (1991). Selection in massively parallel genetic algorithms. 

Proceedings of the 4th International Conference on Genetic Algorithms. 1991, San 

Diego, CA, USA, s. 249–256. 

Eiben, E.A., Schoenauer, M., Laredo, J.L.J., Castillo, P.A., Mora, A.M. & Merelo, J.J. 

(2007). Exploring Selection Mechanisms for an Agent-based Distributed Evolutionary 

Algorithm. Proceedings of the 9th Annual Conference Companion on Genetic and 

Evolutionary Computation. 2007, New York, NY, USA: ACM, s. 2801–2808. 

EulerArchive (2015). E309 -- Solution d’une question curieuse que ne pariot soumise a 

aucune analyse. 2015. Tillgänglig på Internet: 

http://eulerarchive.maa.org/pages/E309.html. [Hämtad 28 January 2015]. 

Goldberg, D.E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. 

Addison-Wesley Publishing. 

Groba                                                                                

problem using a genetic algorithm with trajectory prediction: An application to fish 

aggregating devices. Computers & Operations Research. 56. s. 22–32. 

Holland, J.H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor, MI, USA: 

University of Michigan Press. 

IBM (2013). IBM SPSS Statistics (Version 22.0.0.0) [Datorprogram] IBM Corporation. 

Kim, E., Lee, M., Gatton, T.M., Lee, J. & Zang, Y. (2009). An Evolution Based Biosensor 

Receptor DNA Sequence Generation Algorithm. Sensors. 10 (1). s. 330–341. 



 58 

Knuth, D. (1998). Seminumerical algorithms - The art of computer programming 2. 3rd Ed. 

Boston, MA, USA: Addison-Wesley Publishing. 

Knysh, D.S. & Kureichik, V.M. (2010). Parallel genetic algorithms: a survey and problem 

state of the art. Journal of Computer and Systems Sciences International. 49 (4). s. 579–

589. 

LaChat, M.R. (1986). Artificial Intelligence and Ethics: An Exercise in the Moral 

Imagination. AI Magazine. 7 (2). s. 70–79. 

Lanzante, J.R. (2005). A cautionary note on the use of error bars. Journal of Climate. 18 (17). 

s. 3699–3703. 

Larrañaga, P., Kuijpers, C.M.H., Murga, R.H., Inza, I. & Dizdarevic, S. (1999). Genetic 

algorithms for the travelling salesman problem: A review of representations and 

operators. Artificial Intelligence Review. 13 (2). s. 129–170. 

Lee, J. (2010). Unit Testing Random Behavior With Mock Objects. 2010. Tillgänglig på 

Internet: http://jasonjl.me/blog/2014/11/03/testing-the-undeterministic-with-mocking/. 

[Hämtad 31 March 2015]. 

Lin, S. & Kernighan, B.W. (1973). EFFECTIVE HEURISTIC ALGORITHM FOR THE 

TRAVELING-SALESMAN PROBLEM. Operations Research. 21 (2). s. 498–516. 

Melanie, M. (1996). An introduction to genetic algorithms. Cambridge, MA, USA: MIT 

Press. 

Michael, M.M. & Scott, M.L. (1996). Simple, Fast, and Practical Non-Blocking and Blocking 

Concurrent Queue Algorithms. Proceedings of the 15th annual ACM symposium on 

Principles of Distributed computing. s. 267–275. 

Microsoft Corporation (2010). Microsoft Excel 2010 (Version 14.0.6023.1000) 

[Datorprogram] Microsoft Corporation. 

nVidia (2015). About CUDA. 2015. Tillgänglig på Internet: 

https://developer.nvidia.com/about-cuda. [Hämtad 28 January 2015]. 

Oracle Corporation (2015). Java 8 (Version 1.8.0_31) [Datorprogram] Oracle Corporation. 

Owens, J.D., Luebke, D., Govindaraju, N., Harris, M., Krüger, J., Lefohn, A.E. & Purcell, 

T.J. (2007). A Survey of General-Purpose Computation on Graphics Hardware. 

Computer Graphics Forum. 26 (1). s. 80–113. 

Payton, M.E., Greenstone, M.H. & Schenker, N. (2003). Overlapping confidence intervals or 

standard error intervals: what do they mean in terms of statistical significance? Journal 

of insect science (Online). 3 (1996). s. 34–40. 

Pesch, E. & Glover, F. (1997). TSP ejection chains. Discrete Applied Mathematics. 76 (1-3). 

s. 165–181. 



 59 

                                                                                        

genetic algorithm by means of CUDA technology involved in travelling salesman 

problem. Proceedings - 28th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 

2014. 2014, European Council for Modelling and Simulation, s. 475–479. 

Pospichal, P., Jaros, J. & Schwarz, J. (2010). Parallel Genetic Algorithm on the CUDA 

Architecture. C. Di Chio, S. Cagnoni, C. Cotta, M. Ebner, A. Ekárt, A. Esparcia-

Alcazar, C.-K. Goh, J. Merelo, F. Neri, M. Preuß, J. Togelius, & G. Yannakakis (eds.). 

Applications of Evolutionary Computation. Lecture Notes in Computer Science. 

Springer Berlin Heidelberg, s. 442–451. 

Potvin, J.-Y. (1996). Genetic algorithms for the traveling salesman problem. Annals of 

operations research. 63 (3). s. 339–370. 

Razali, N.M. & Geraghty, J. (2011). Genetic algorithm performance with different selection 

strategiesin solving TSP. Proceedings of the World Congress on Engineering 2011. 

2011, London, U.K., s. 1134–1139. 

Rego, C. (1998). Relaxed tours and path ejections for the traveling salesman problem. 

European Journal of Operational Research. 106 (2-3). s. 522–538. 

Rego, C., Gamboa, D., Glover, F. & Osterman, C. (2011). Traveling salesman problem 

heuristics: Leading methods, implementations and latest advances. European Journal of 

Operational Research. 211 (3). s. 427–441. 

Reinelt, G. (2013). TSPLIB. 2013. Tillgänglig på Internet: http://comopt.ifi.uni-

heidelberg.de/software/TSPLIB95/. [Hämtad 30 January 2015]. 

Reinelt, G. (1991). TSPLIB-- A Traveling Salesman Problem Library. ORSA Journal on 

Computing. 3 (4). s. 376. 

    ı        ş                                      or UAV Flight Route Planning on GPU. 

International Journal of Parallel Programming. 39 (6). s. 809–837. 

Srinivas, M. & Patnaik, L.M. (1994). Genetic algorithms: a survey. Computer. 27 (6). s. 17–

26. 

Tanabe, R. & Fukunaga, A. (2013). Evaluation of a randomized parameter setting strategy for 

island-model evolutionary algorithms. Proceedings of the 2013 IEEE Congress on 

Evolutionary Computation. 2013, Cancun, Mexico: IEEE, s. 1263–1270. 

Tanese, R. (1989). Distributed Genetic Algorithms. Proceedings of the 3rd International 

Conference on Genetic Algorithms. 1989, Fairfax, VA, USA, s. 434–439. 

Tang, K.S., Man, K.F., Kwong, S. & He, Q. (1996). Genetic algorithms and their 

applications. IEEE Signal Processing Magazine. 13 (6). s. 22–37. 

The Eclipse Foundation (2015a). Eclipse (Version 4.4.2) [Datorprogram] . 

The Eclipse Foundation (2015b). WindowBuilder (Version 1.7.0) [Datorprogram] . 



 60 

Thieme, M. (2012). Högskolekurs: Mjukvarukomponenter i C++, G1F. Högskolan i Skövde, 

Skövde, Sweden. 

Tsai, H.-K., Yang, J.-M., Tsai, Y.-F. & Kao, C.-Y. (2004). An Evolutionary Algorithm for 

Large Traveling Salesman Problems. IEEE Transactions on Systems, Man and 

Cybernetics, Part B (Cybernetics). 34 (4). s. 1718–1729. 

Wahlström, J. (2015). Personlig kommunikation. Skövde, Sweden. 

Whitley, D., Rana, S. & Heckendorn, R.B. (1999). The island model genetic algorithm: On 

separability, population size and convergence. Journal of Computing and Information 

Technology. 7 (1). s. 33–47. 

Vonolfen, S., Affenzeller, M., Beham, A. & Wagner, S. (2011). Solving large-scale vehicle 

routing problem instances using an island-model offspring selection genetic algorithm. 

Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Logistics and Industrial 

Informatics: LINDI 2011. s. 27–31. 

Yang, S. (2007). Genetic algorithms with elitism-based immigrants for changing optimization 

problems. Applications of Evolutionary Computing SE - 69. 4448. s. 627–636. 

  



 I 

Appendix A -  Testning av lämplighetsfunktion 

Detta appendix visar koden som användes för att testa funktionen som utvärderade 

lämpligheten för en individ. I koden syns först distansmatrisen (distances) som håller 

avståenden mellan noderna. Därefter syns de 5 exempellösningarna i listan solutions. Listan 

fittness håller de förberäknade lämpligheterna för lösningarna i solutions, så att fittness[0] 

är lämpligheten för solutions[0]. 

I funktionen test() syns sedan hur lämpligheten för varje element i solutions beräknas och 

kontrolleras så att det matchar det värde som är listat i fittness. Om det inte matchar skrivs 

ett felmeddelande ut, annars skrivs ett meddelande ut som berättar att testet lyckades. 

int[][] distances= { { 0, 1, 2, 3, 4, 5 },     

      { 1, 0, 1, 2, 3, 4 }, 

      { 2, 1, 0, 1, 2, 3 }, 

      { 3, 2, 1, 0, 1, 2 }, 

      { 4, 3, 2, 1, 0, 1 }, 

      { 5, 4, 3, 2, 1, 0 } }; 

  

int[][] solutions = new int[][] { { 0, 1, 2, 3, 4, 5 } , //10 

           { 0, 1, 3, 2, 4, 5 } , //12 

           { 0, 5, 0, 5, 0, 5 } , //30 

           { 0, 5, 1, 4, 2, 3 } , //18 

           { 5, 1, 2, 3, 4, 0 } };//16 

  

int[]   fitnesses = new int[] { 10, 12, 30, 18, 16 }; 

 

void test(){ 

 TspFitness ff = new TspFitness(distances); 

   

 //Setup the test individuals 

 TspIndividual[] individuals = new TspIndividual[ 5 ]; 

 for( int i = 0; i < 5; i++) 

  individuals[i] = new TspIndividual(solutions[i], ff, 0); 

   

 //See if their fitnesses are correct 

 for( int i = 0; i < 5; i++){ 

  if( individuals[i].getFitness() != fitnesses[i] ) 

   System.out.println("Error! Indivdual " + i +" has fitness 

" +individuals[i].getFitness()+" and not " + fitnesses[i]); 

  else 

   System.out.println("Indivdual " + i +" has fitness " 

+individuals[i].getFitness()+", matches key " + fitnesses[i]); 

  } 

  

 System.out.println("Fitness test completed!");  

} 
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Appendix B -  Exempel på en resultatfil 

********************************************************* 

 SETTINGS 

********************************************************* 

TSPLIB file: gr17 

Number of runs: 10 

Number of islands: 10 

Migration frequency: 50 

Migration size: 5 

 

Max generation: 100000 

Population size: 40 

k-elitism: 1 

Tournament size: 2 

Mutation frequency: 3 

********************************************************* 

 RESULTS 

********************************************************* 

Average generation born: 623 

Average fitness: 2087 Highest fitness: 2103  Lowest Fitness: 2085 

 

Winner of run [0] 

[7  6  12 3  0  15 11 8  4  1  9  10 2  14 13 16 5  ] Fitness: 2085

 Born on: 359 

Winner of run [1] 

[12 6  7  5  16 13 14 2  10 9  1  4  8  11 15 0  3  ] Fitness: 2085

 Born on: 1914 

Winner of run [2] 

[10 4  1  9  14 13 16 6  0  15 11 8  3  12 7  5  2  ] Fitness: 2103

 Born on: 48 

Winner of run [3] 

[0  6  7  5  2  10 4  1  9  14 13 16 12 3  8  11 15 ] Fitness: 2090

 Born on: 1928 

Winner of run [4] 

[13 14 2  10 9  1  4  8  11 15 0  3  12 6  7  5  16 ] Fitness: 2085

 Born on: 64 

Winner of run [5] 

[0  3  12 6  7  5  16 13 14 2  10 9  1  4  8  11 15 ] Fitness: 2085

 Born on: 102 

Winner of run [6] 

[2  10 9  1  4  8  11 15 0  3  12 6  7  5  16 13 14 ] Fitness: 2085

 Born on: 53 

Winner of run [7] 

[5  7  6  12 3  0  15 11 8  4  1  9  10 2  14 13 16 ] Fitness: 2085

 Born on: 1280 

Winner of run [8] 

[7  5  16 13 14 2  10 9  1  4  8  11 15 0  3  12 6  ] Fitness: 2085

 Born on: 101 

Winner of run [9] 

[3  8  11 15 0  6  7  5  2  10 4  1  9  14 13 16 12 ] Fitness: 2090

 Born on: 381 
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Appendix C -  Tabeller över lösningskvalitet och 
körtid för swiss42 

Sammanställning av resultaten för experimenten på problemet swiss42 finns att läsa i detta 

appendix.  

Värdena för      syns i Tabell 5, som avhandlar lösningskvalitet, och Tabell 6, som 

avhandlar körtid.  

Tabell 5  Tabell över lösningskvalitet för swiss42. Kolumnerna indikerar        .  

                         

Medelvärde                                           1,1987 

Standardavvikelse                                                  

                                                        

Tabell 6 Tabell över körtid för swiss42. Kolumnerna indikerar  ,       

                         

Medelvärde                                                       23053,50 

Standardavvikelse                                                       16977,16 

                                              0,6147 

 

Sammanställning av resultaten för      presenteras i Tabell 7, som avhandlar 

lösningskvalitet, och Tabell 8, som avhandlar körtid. 

Tabell 7 Tabell över lösningskvalitet för swiss42. Kolumnerna indikerar          

                         

Medelvärde                                           1,1682 

Standardavvikelse                                           0,0674 

                                                        

Tabell 8 Tabell över körtid för swiss42. Kolumnerna indikerar  ,       

                         

Medelvärde                                                               

Standardavvikelse                                                                
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Sammanställning av resultaten för      presenteras i Tabell 9, som avhandlar 

lösningskvalitet, och Tabell 10, som avhandlar körtid. 

Tabell 9 Tabell över lösningskvalitet för swiss42. Kolumnerna indikerar          

                         

Medelvärde                                           1,1607 

Standardavvikelse                                    0,0512 0,0570 

          0,4552 0,0001                                 

Tabell 10 Tabell över körtid för swiss42. Kolumnerna indikerar  ,       

                         

Medelvärde          7906,36 9669,19 25706,3          22309,68          

Standardavvikelse          17328,96 14123,88 29161,25          28463,54          

          > 0,0001 > 0,0001 > 0,0001         > 0,0001         
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Appendix D -  Tabeller över lösningskvalitet och 
körtid för st70 

Sammanställning av resultaten för experimenten på problemet st70 finns att läsa i detta 

appendix.  

Värdena för      syns i Tabell 11, som avhandlar lösningskvalitet, och Tabell 12, som 

avhandlar körtid.  

Tabell 11  Tabell över lösningskvalitet för st70. Kolumnerna indikerar        .  

                         

Medelvärde 2,3721 1,0575 1,0789 1,1660 1,2079 1,2642 1,3716 

Standardavvikelse 0,0894 0,0255 0,0339 0,0612 0,0725 0,0724 0,0895 

                                                          

Tabell 12 Tabell över körtid för st70. Kolumnerna indikerar  ,       

                         

Medelvärde          14663,91 32736,60 52244,16 45789,84 32682,58 56168,65 

Standardavvikelse          20994,35 26972,97 27418,46 29488,39 27972,10 16728,79 

                  0,2114                 0,2277         

 

Sammanställning av resultaten när      presenteras i Tabell 13, som avhandlar 

lösningskvalitet, och Tabell 14, som avhandlar körtid. 

Tabell 13 Tabell över lösningskvalitet för st70. Kolumnerna indikerar          

                         

Medelvärde 2,3949 1,0544 1,0685 1,1588 1,1936 1,2583 1,3071 

Standardavvikelse 0,0802 0,0250 0,0277 0,0531 0,0633 0,0773 0,0854 

                                                          

Tabell 14 Tabell över körtid för st70. Kolumnerna indikerar  ,     . 

                         

Medelvärde          17686,82 21491,93 48340,59          36700,10          

Standardavvikelse          22261,94 21383,14 30166,74          29815,68          

          0,0097 0,1617                 0,0032         
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Sammanställning av resultaten när      presenteras i Tabell 15, som avhandlar 

lösningskvalitet, och Tabell 16, som avhandlar körtid. 

Tabell 15 Tabell över lösningskvalitet för st70. Kolumnerna indikerar          

                         

Medelvärde 2,4009 1,0542 1,0656 1,1615 1,1828 1,2454 1,3144 

Standardavvikelse 0,0785 0,0242 0,0303 0,0555 0,0578 0,0668 0,0893 

                                                          

Tabell 16 Tabell över körtid för st70. Kolumnerna indikerar  ,       

                         

Medelvärde          19880,66 30353,35 42377,79          32950,06          

Standardavvikelse          23603,09 27392,22 27526,47          29750,23          

          0,1112 0,1371                 0,0357         
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Appendix E -  Tabeller över lösningskvalitet och 
körtid för lin105 

Sammanställning av resultaten för experimenten på problemet lin105 finns att läsa i detta 

appendix.  

Värdena för      syns i Tabell 17, som avhandlar lösningskvalitet, och Tabell 18, som 

avhandlar körtid.  

Tabell 17  Tabell över lösningskvalitet för lin105. Kolumnerna indikerar        .  

                         

Medelvärde 3,7761 1,0744 1,0939 1,2748 1,3397 1,4231 1,6425 

Standardavvikelse 0,0970 0,0237 0,0374 0,0691 0,0880 0,0942 0,1208 

                                                          

Tabell 18 Tabell över körtid för lin105. Kolumnerna indikerar  ,     . 

                         

Medelvärde 32775,23 24862,83 53553,96 71346,55 64532,10 39077,19 92004,73 

Standardavvikelse 26855,00 16602,38 24951,84 23909,05 28331,93 27578,85 7757,72 

          0,0136                         0,1049         

 

Sammanställning av resultaten när      presenteras i Tabell 19, som avhandlar 

lösningskvalitet, och Tabell 20, som avhandlar körtid. 

Tabell 19 Tabell över lösningskvalitet för lin105. Kolumnerna indikerar        . 

                         

Medelvärde 3,8061 1,0762 1,0970 1,2429 1,3180 1,3815 1,5102 

Standardavvikelse 0,0896 0,0266 0,0306 0,0649 0,0758 0,0949 0,1223 

                                                          

Tabell 20 Tabell över körtid för lin105. Kolumnerna indikerar  ,     . 

                         

Medelvärde 25816,52 24190,73 48058,29 66506,41 60569,51 37352,79 87784,25 

Standardavvikelse 21588,89 15755,95 27777,20 27761,35 27383,56 28188,88 10180,17 

          0,5458                         0,0014         
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Sammanställning av resultaten när      presenteras i Tabell 21, som avhandlar 

lösningskvalitet, och Tabell 22, som avhandlar körtid. 

Tabell 21 Tabell över lösningskvalitet för lin105. Kolumnerna indikerar        . 

                         

Medelvärde 3,7819 1,0804 1,0951 1,2441 1,3102 1,3854 1,4704 

Standardavvikelse 0,1022 0,0272 0,0294 0,0567 0,0780 0,1001 0,1058 

                                                          

Tabell 22 Tabell över körtid för lin105. Kolumnerna indikerar  ,     . 

                         

Medelvärde 28347,65 28072,96 46882,31 70882,38 57462,45 38129,62 88244,20 

Standardavvikelse 25689,71 19123,82 25311,19 22844,56 30057,57 26100,72 10597,14 

          0,9321                         0,0085         
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