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Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään geneettisiin algoritmeihin ja niiden hyödyntämiseen

sokkeloiden ratkaisemisessa. Geneettisistä algoritmeistä esitellään niiden toimivuutta yleisesti

sekä mainitaan niiden vahvuuksia, heikkouksia ja erilaisia keinoja näitä heikkouksia vastaan.

Käydään  läpi  erilaisia  mekaniikkoja,  joita  geneettisien  algoritmien  suhteen  ollaan  ehdotettu.

Sokkeloiden suhteen on tehty testejä, joissa vertaillaan sokkelon läpäisemisen tuloksia riippuen

parametreista mitä algoritmille annetaan. Niiden vaikutuksia arvioidaan sekä pohditaan etuja ja

hyötyjä  niiden  välillä.  Lopuksi  perehdytään  muihin  tehtyihin  tutkimuksiin,  joissa  nähdään  ja

verrataan niin geneettisten algoritmien kuin muidenkin tapojen suoriutumiskykyä sokkeloiden

selvittämisessä.
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1 Johdanto
Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään geneettisiin algoritmeihin. Geneettiset algo-

ritmit ovat koneoppimisen yksi osa-alue, jossa tietokone yrittää parantaa suoritustaan

käyttämällä ensin satunnaisia parametriarvoja ja joka kierroksella valitsemalla parhaiten

suoriutuneet parametriarvot seuraavaa kierrosta varten. Näitä parametreja mutatoidaan,

kopioidaan ja risteytetään, jolloin uusi sukupolvi on potentiaalisesti parempi kuin edelli-

nen. Toistamalla tätä prosessia tarpeeksi usein voidaan biologista evoluutiota mallinta-

valla tavalla löytää ratkaisuja haluttuun ongelmaan. Nämä ratkaisut eivät välttämättä ole

optimaalisia, mutta yleensä geneettiset algoritmit pystyvät löytämään kohtalaisen hyviä

ratkaisuja  kohtuullisessa  ajassa,  joka  voi  olla  parempi  vaihtoehto  kuin  mitä  muut

algoritmit pystyvät tarjoamaan. [Beasley et al. 1993]

Geneettisten  algoritmien  lisäksi  tarkastellaan  sitä,  kuinka  hyvin  nämä  algoritmit

pystyvät  ratkaisemaan  ennalta  tuntemattomia  sokkeloita.  Algoritmin  eri  parametrien

vaikutusta  sokkelon  ratkaisemiseen  verrataan  testaamalla  niitä  tutkielmaa  varten

luodussa Theseus challenge -ohjelmassa ja antamalla niille erilaisia arvoja.

Ensimmäisessä osassa käsitellään geneettisiä  algoritmeja  tarkemmin ja selitetään,

mitä ne ovat ja miten ne toimivat.  Osassa käsitellään eri termejä, mitä niihin kuuluu

oppikirjojen ja eri artikkeleiden pohjalta. Myöhemmin myös tarkastellaan geneettisten

algoritmien heikkouksia ja vahvuuksia sekä keinoja,  joita heikkouksien välttämiseksi

ollaan tehty.

Toisessa osassa tarkastellaan Theseus challengea ja miten se toimii. Sitä ajamalla

saatuja tuloksia verrataan toisiinsa. Ensin verrataan tuloksia erikokoisilla populaatioilla,

ja toiseksi tarkastellaan sukupolvien lukumäärän vaikutusta. Sen jälkeen tarkastellaan

mutatointimahdollisuuden kasvattamisen vaikutusta tuloksiin ja lopuksi kromosomien

pituuden  vaikutusta  testeihin.  Ennen  osion  loppua  tarkastellaan  vielä  yleisemmin

Theseus challengea, mitä heikkouksia sillä oli ja miten sitä voisi vielä parantaa. 

Kolmannessa  osassa  tehdään  katsaus  muihin  tutkimuksiin,  jotka  ovat  esittäneet

tapoja ratkaista sokkeloita. Sen jälkeen on yhteenveto ja lopuksi vielä lähteet.
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2 Geneettiset algoritmit

2.1 Käsitteet

Geneettisiä  algorimeja  ymmärtääkseen  pitää  ymmärtää  muutama  käsite,  ennen  kuin

niistä  voi  puhua  tarkemmin.  Yksilöt,  joista  geneettiset  algoritmit  koostuvat,  ovat

kromosomeja.  Jokaisella  kromosomilla  on  jokin  ratkaisuehdotus  tarkasteltavaan

ongelmaan. Kromosomit koostuvat geeneistä, jotka ovat yksittäinen osa tätä ehdotusta.

Kromosomijoukko luo populaation.  Kun populaation kromosomit  luovat  risteytyksen

(crossover) ja mutaation (mutation) avulla lisää jälkeläisiä,  joiden ratkaisuehdotus on

erilainen,  saadaan  uusi  populaatio.  Kun  populaation  yksilöt  muistuttavat  toisiaan

tarpeeksi  paljon,  eivätkä  uudet  populaatiot  tuota  enää  erilaisia  jälkeläisiä,  puhutaan

konvergenssistä (convergence). [Beasley et al. 1993]

2.2 Holland ja evoluutio

Holland esitti idean geneettisistä algoritmeistä ensimmäisen kerran vuonna 1975. Idea ei

ollut  suuri  menestys  välittömästi,  mutta  ylläpiti  mielenkiintoa  tasaisesti.  Ajallaan

kiinnostus  aiheeseen heräsi,  ja  nykyään geneettiset  algoritmit  ovat  laajalti  tutkittu  ja

perehdytty aihealue. Ne ottavat mallia luonnollisesta evoluutiosta saadakseen ratkaisun

erilaisiin ongelmiin monista eri aihealueista. [Holland 1992]

Charles  Darwin  esitti  työssään  The  Origin  of  Species ensimmäisenä  ajatuksen

luonnonvalinnasta ja lajien evoluutiosta. Niissä on kyse siitä, että mitä paremmin yksilö

menestyy elämässään esimerkiksi ruuan, veden ja asumuksen tai pesän hankkimisessa,

sitä paremmat mahdollisuudet sillä on pariutua. Kun kaksi hyvin menestyvää yksilöä

pariutuu ja saa jälkeläisen, tällä jälkeläisellä on hyvät mahdollisuudet saada samoja hy-

viä piirteitä, joita sen vanhemmilla oli ja täten menestyä myös. Menestyvä jälkeläinen

tekee ajallaan lisää jälkeläisiä, ja näin samat geenit lisääntyvät ja siirtyvät uusille suku-

polville. Huonon geeniperimän omaavat yksilöt eivät välttämättä saa jälkeläisiä tai edes

selviä elämän  selviytymiskamppailusta ollenkaan eivätkä täten jatka omaa geeniperi-

määnsä eteenpäin. Tällä tavalla  menestyvät geenit jatkavat kulkuaan yhä uusille jälke-

läisille ja huonommat katoavat populaatiosta kokonaan. [Beasley et al. 1993]

Kun kahden vanhemman geenit risteytetään, on mahdollista, että jälkeläisen sovel-

tuvuus elämän haasteisiin on parempi kuin kummankaan vanhempansa. Tällä tavoin eri

lajit kehittyvät entistä menestyvämmiksi sukupolvien vaihtuessa ja entistä soveltuvam-

miksi ympäristöönsä nähden. [Beasley et al. 1993]

Geneettinen  algoritmi  alkaa  sillä,  että  luodaan  populaatio,  joka  koostuu

satunnaisista yksilöistä. Jokaisella populaation yksilöllä on oma ratkaisunsa kysyttyyn

ongelmaan, olkoot se sillan kestävyydestä, kankaan leikkaamisesta tai sokkelon läpäise-

misestä. Näille ratkaisuille lasketaan  sopivuus (fitness score). Mitä parempi  sopivuus
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yksilöllä on, sitä paremmalla mahdollisuudella yksilö lisääntyy, ja tämä kyseinen ratkai-

su tai sen muunnelma jatkaa seuraavaan populaatioon. Täten seuraavassa populaatiossa

eli seuraavassa sukupolvessa on edellisen sukupolven parhaista geeniperimistä koostu-

nut joukko uusia yksilöitä. Tällä tavoin hyvät geenit periytyvät ja lisääntyvät koko po-

pulaatioon mahdollistaen, että ongelman ratkaisuvaihtoehtoja tulee tutkittua juuri niiltä

osin, mistä saadaan hyviä tuloksia. [Beasley et al. 1993]

Kun optimaalinen ratkaisu löytyy - tai kun löydetään yleisesti ottaen hyviä ratkaisu-

ja - populaatio alkaa hiljalleen muuttua entistä enemmän samankaltaiseksi. Ne yksilöt,

jotka tuottavat hyviä ratkaisuja, levittävät geeniperimäänsä yhä laajemmalle. Kun valta-

osa  populaatiosta  on  samankaltainen  toistensa  kanssa,  voidaan  sanoa  ratkaisun

löytyneen. Tämä on ainakin tavoiteltava tilanne. Jos geneettistä algoritmia ei olla toteu-

tettu huolellisesti, on mahdollista törmätä ongelmiin, jotka estävät algoritmin oikeellisen

toimimisen.[Beasley et al. 1993]

Esimerkkejä geneettisen algoritmin käyttötarkoituksista voisi olla sillan suunnitte-

luun tavoitteena mahdollisimman luja ja kestävä rakenne tai pinta-alan ongelmanratkai-

sija,  jossa  pyritään  saamaan  mahdollisimman tehokkaasti  käytettyä  jokin  pinta-ala

esimerkiksi kankaan leikkauksessa. Geneettiset algoritmit voivat olla hyödyllisiä monis-

sa erilaisissa asioissa kuten esimerkiksi kuvan käsittelyssä, laskennallisissa ongelmissa,

kuten kauppamatkustajan ongelmassa, ja erilaisten asioiden, kuten sillan rakenteen tai

neuroverkkorakenteen suunnitteluun. [Beasley et al. 1993]

Ratkaistaessa ongelmaa yhtä ratkaisuvaihtoehtoa kutsutaan kromosomiksi. Kromo-

somin  yhtä  parametria  kutsutaan  geeniksi.  Esimerkiksi  siltaa  rakentaessa  yksittäinen

geeni voisi olla jonkin tukiparrun pituus. Kromosomi taas olisi kaikkien tukiparrujen pi-

tuuksien joukko ynnä muut piirteet, mitä sillan rakentamiseen ja halutun ongelman rat-

kaisemiseen kuuluu. [Beasley et al. 1993]

2.3 Populaatio

Alkuperäinen populaatio, josta geneettinen algoritmi aloittaa toimintansa, on joukko yk-

silöitä, joilla on ratkaisuehdotus tutkittavaan ongelmaan. Populaatio voidaan luoda sa-

tunnaisesti, mutta on myös mahdollista tehdä valmis populaatio käsin tai ohjata sen sa-

tunnaisuutta tiettyyn suuntaan. Jos lopullisen ratkaisun olemuksesta tai suunnasta tiede-

tään jotain, ei ole syytä olla osoittamatta geneettistä algoritmia oikeaan suuntaan. Esi-

merkiksi jos tavoitteena on löytää lyhyin reitti kaupungista toiseen, voidaan alkuperäi-

nen populaatio luoda siten, että suositaan teitä, jotka lähtevät alkuperäisestä kaupungista

oikeaan suuntaan. Jos päämäärä on pohjoisessa, on todennäköistä että nopein reitti sinne

ei mene eteläisten teiden kautta. [Poli et al. 2008]

Tyypillisesti  geneettisissä  algoritmeissa  populaation  koko  määritellään  prosessin

alussa  eikä  kokoa  muuteta  algoritmin  edetessä.  Kuitenkaan  populaation  koon

määrittäminen ei ole aina helppoa ja siinä on omat haasteensa. Jos populaation koko on
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liian  pieni,  saatetaan  päätyä  ratkaisuun,  joka  on  epäoptimaalinen,  koska  koko

vaihtoehtoisten vastausten skaalaa ei tutkita tarpeeksi. Populaation diversiteetti on liian

pieni.  Sen sijaan  jos  populaatio  on liian  suuri,  geneettinen  algoritmi  saattaa  käyttää

liikaa  aikaa  ja  laskentatehoa  vastauksen  löytämiseen.  Suurempi  populaatio  vaatii

luonnollisesti enemmän tehoa kaikkien kromosomien läpikäymiseen, mutta ero näkyy

myös  tarvittavien  sukupolvien  määrässä.  Tästä  huolimatta  suuri  populaatio  ei

välttämättä tuota parempia tuloksia kuin, mitä pienemmällä populaatiolla saisi. [Arabas

et al. 1994][Dep ja  Agrawal 1999][Lobo  ja  Lima 2007][Gotshall  ja  Rylander  2002]

Tämä  pätee  etenkin   mutaatiopohjaisissa  geneettisissä  algoritmeissa.  Optimaalinen

populaation  koko  vaihtelee  sen  mukaan,  toimiiko  algoritmi  pelkästään  mutaation,

risteyttämisen  vai  molempien  avulla.  [Dep  ja  Agrawal  1999]  On  kuitenkin  tärkeää

yrittää  saada  populaatiolle  optimaalinen  koko,  sillä  se  on  geneettisten  algoritmien

tärkein  tai  ainakin  yksi  tärkeimmistä  parametreista.  Populaation  koolla  on  suuri

merkitys siihen, kuinka raskasta geneettistä algoritmia on ajaa. [Arabas et al. 1994]

Mitään helppoa ratkaisua  ongelmaan ei  ole,  sillä  optimaalinen populaation koko

vaihtelee eri ongelmien välillä. Yleisesti ottaen voisi ajatella, että koon pitäisi olla suh-

teutettu tehtävän kokoon ja vaikeuteen nähden.  Tätä vaikeuttaa se, että ongelman vai-

keutta ei ole helppo arvioida tapauksissa, jotka eivät ole puhtaan teoreettisia, vaan ovat

oikean maailman haasteita. Tästä johtuen  usein geneettisten algoritmien käyttäjät joko

yrittävät arvata sopivaa populaation kokoa, joka on täysin onnesta kiinni ja on vain har-

voin optimaalinen koko, päätyvät niin kutsuttuun “standardikokoon” eli 50-100 kromo-

somiin tai sitten he yrittävät kokeilemalla selvittää, minkä kokoinen populaatio tuottaa

parhaiten tuloksia. [Lobo ja Lima 2007][Alander 1992]

Ongelmaa monimutkaistaa se, minkä jotkut tutkijat ovat havainneet, että optimaali-

nen populaation koko saattaa vaihdella riippuen siitä, missä vaiheessa geneettisen algo-

ritmin suoritusta ollaan  [Lobo ja Lima  2007]. Sen tähden on tärkeää testata asiaa eri

tavoilla,  jotta  populaation  koko  voidaan  saattaa  optimaaliseen  kokoonsa  riippuen

algoritmin vaiheesta [Arabas et al. 1994].

Populaation diversiteetillä ja evolutiivisella paineella (selective pressure) on vahva

yhteys  toistensa  kanssa.  Molemmat  ovat  tärkeitä  asioita  geneettisen  algoritmin

evolutiiviselle  kehitykselle,  mutta  ne  ovat  ristiin  verrannolliset  keskenään.  Mitä

vahvempi  evolutiivinen  paine  on,  sitä  pienempi  diversiteetti  populaatiolla  on.  Tämä

johtuu  siitä,  että  evolutiivinen  paine  korostaa  eroja  sopivuudessa,  joten  heikommat

kromosomit  putoavat  herkemmin  pois.  Tämä  osaltaan  mahdollistaan  enemmän

ennenaikaisia konvergensseja. [Arabas et al. 1994]

Sen  sijaan  pieni  evolutiivinen  paine  johtaa  suureen  diversiteettiin  populaatiossa,

sillä huonommillakin kromosomeilla on paremmat mahdollisuudet lisääntyä. Tämä taas

saattaa  tehdä  algoritmin  toiminnasta  tehotonta,  sillä  huonojen  kromosomien
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lisääntyminen  hidastaa  lopullisen  ratkaisun  löytämistä.  Sen  tähden  evolutiiviselle

paineelle  sekä  populaation  diversiteetille  on  tärkeää  saada  tasapaino. [Arabas  et  al.

1994]

2.4 Sopivuusfunktio

Sopivuusfunktio on oleellinen osa geneettisiä algoritmeja, ja se pitää rakentaa jokaista

ratkaistavaan ongelmaa varten erikseen.  Sopivuusfunktio ottaa yhden kromosomin ja

palauttaa numeerisen arvon sen suorituskyvystä. Tätä arvoa voidaan vertailla muiden

kromosomien sopivuuteen, jotta sopivimmat kromosomit voidaan valita  risteyttämistä

varten tai algoritmin lopullista ratkaisua antaessa. [Beasley et al. 1993]

Sopivuutta  laskiessa  pyritään  usein  pitämään  sopivuusfunktiokutsujen  lukumäärä

mahdollisimman pieninä. Geneettisen algoritmin suorituskykyä lasketaan yleensä siitä,

kuinka monta kertaa sen pitää laskea kromosomin sopivuutta, ennen kuin se saavuttaa

joko ratkaisun tai pääsee riittävän lähelle ratkaisua.  Tämä johtuu siitä, että sopivuuden

laskeminen on usein laskennallisesti raskas osa algoritmin ajossa. [Kramer 2017]

Joskus sopivuuden mittaaminen on helppoa, erityisesti funktioiden optimoimisessa,

sillä silloin on selvää, mitä sopivuusfunktion pitäisi mitata  [Beasley  et al. 1993]. Esi-

merkiksi  klassisissa  optimointiongelmissa  on  usein  selkeä  arvo,  jonka  perusteella

ratkaisua tarkastellaan. Reppuongelmassa (knapsack problem) kyse on reppuun mahtu-

van tavaran määrästä ja kauppamatkustajan ongelmassa yhteismatkan pituudesta. 

Aina ei kuitenkaan ole näin, vaan sopivuuden arvoon liittyy ongelmia. Kummalle

vastaukselle annettaisiin parempi sopivuusarvo: vastaukselle, joka on lähellä globaalia

huippua, mutta on rajoittunut siten, ettei se pysty siitä enää paranemaan vai vastaukselle,

joka on kaukana globaalista huipusta, mutta jolla on mahdollisuus parantua ajan kanssa?

Tehtävissä, joissa on useampi selvitettävä arvo, ongelmia on vielä enemmän. Miten ar-

vioida ratkaisua, joka on toisen arvon kannalta hyvä, mutta toisen kannalta huono? Mi-

ten painottaa näitä kahta arvoa ja onko niiden välisellä suhteella merkitystä? Näiden ky-

symysten pohtiminen on oleellista algoritmin suunnittelussa ja usein käytännön ongel-

missa myös välttämätöntä. [Kramer 2017] [Beasley et al. 1993] [Poli et al. 2008]

Jos ratkaistavana ongelmana on esimerkiksi optimaalisen sillan mallin suunnittelu,

optimoitavia arvoja voisi olla muun muassa sillan pituus, leveys, hinta ja kustannukset,

kuinka  painavan kuorman silta kestää, sillan  oman painon ja sen lujuuden yhtenäinen

suhde ja niin edelleen.  Näissä tapauksissa  ratkaisun pitää olla jonkinlainen yhdistelmä

näiden arvojen perusteella ja niitä painottaen laskettu luku. [Kramer 2017][Beasley  et

al. 1993] [Poli et al. 2008]

Kun geneettisiä algoritmeja optimoidaan, voidaan käyttää ajantasaista (on-line) ja

erillistä (off-line) analysointia niiden suorituskyvyn arviointiin. Ajantasainen analysointi

tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että suorituskyky lasketaan keskiarvona kaikkien



-6-

kromosomien  sopivuudesta.  Se  on  käytössä  sellaisissa  tapauksissa,  joissa  algoritmin

suorituksilla  on  merkitystä  oppimisprosessin  aikana.  Esimerkiksi  ekonomiassa  ja

uhkapeleissä tämä on parempi vaihtoehto.  Erillinen analysointi  sen sijaan tarkastelee

vain  parasta  suoriutujaa.  Tämä  toimii  paremmin  tapauksissa,  joissa  on  tarpeen  vain

saada ratkaisu johonkin ongelmaan. [Mauldin 1984][Pasquier ja Erdogan 2016]

2.5 Risteytys

Risteytysvaiheessa luodaan uusi sukupolvi entisestä sukupolvesta. Vanhemmat valitaan

kromosomeista usein satunnaisesti, mutta kuitenkin siten, että sopivampia kromosomeja

suositaan epäsopivia enemmän. Sopiva kromosomi voi lisääntyä useammin kuin kerran,

kun taas huonosti menestyneet ei välttämättä lisäänny kertaakaan. On myös mahdollista,

että koko risteytys jätetään tekemättä joidenkin vanhempien osalta, jolloin niistä tehdään

kopiot,  jotka  jatkavat  sellaisinaan  seuraavaan  sukupolveen.  Yleensä  kuitenkin

risteytymisen  mahdollisuus  pidetään  jonain  todennäköisyytenä  60-100%  väliltä.

[Beasley et al. 1993]

On erilaisia tapoja toteuttaa seuraavaa sukupolvea. On mahdollista jättää paras tai

parhaat kromosomit edelliseltä populaatiolta  uuteen populaatioon ilman risteyttämistä.

Niitä ei muuteta mutaatiolla tai risteytyksellä, joten ne jäävät populaatioon yhtä hyvinä

kuin olivat aikaisemmin. Tämä yleensä auttaa geneettisen algoritmin nopeuteen. Tällä

niin kutsutulla elitismimenetelmällä on kuitenkin mahdollinen sivuvaikutus siinä, että se

voi vähentää populaation monipuolisuutta liian paljon ja liian nopeasti, joka johtaa en-

nenaikaiseen konvergenssiin. Toinen vaihtoehto, sukupolvittainen rakenne (generational

replacement scheme), korvaa koko populaatio seuraavalla, missä on päinvastaiset vah-

vuudet  ja  heikkoudet  elitismiin  verrattuna.  Ratkaisu  löytyy silloin  hitaammin,  mutta

ratkaisujen monipuolisuus pysyy laajana ja useampia ratkaisuvaihtoehtoja tutkitaan sen

sijaan, että päädyttäisiin ensimmäiseen kelvolliseen ratkaisuun. [Affenzeller 2001]

Ristetys alkaa siitä,  että  valitaan vanhemmat,  jotka toimivat  vanhempina uudelle

kromosomille. Tapoja vanhempien valitsemiseen on useita ja niillä on eri etuja. Ruletti-

metodi (roulette method) antaa jokaiselle kromosomille sen omaan sopivuuteen suhteu-

tetun mahdollisuuden tulla valituksi. Siinä annetaan jokaiselle kromosomille yksi “siivu

ruletin ympyrästä”, jonka jälkeen luodaan satunnainen numero. Se kromosomi, minkä

lukuhaarukkaan numero kuuluu, valitaan vanhemmaksi. Vanhemmat valitaan tällä ta-

valla siihen asti, kunnes haluttu määrä vanhempia on löydetty. Rulettimetodi mahdollis-

taa sen, että myös matalamman sopivuuden kromosomit voivat lisääntyä, mutta samalla

suosii korkeamman sopivuuden kromosomeja. [Poli et al. 2008][Bäck et al. 2018]

Kuvassa 1 on esimerkki rulettimetodista. Siinä on neljästä kromosomista koostuva

populaatio. Niiden sopivuudet ovat 5, 6, 2 ja 9. Nämä sopivuudet yhteen laskemalla voi-

daan jokaiselle kromosomille laskea oma siivunsa populaation kokonaissopivuudesta.
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Sinisen kromosomin siivu on luvusta nolla lukuun 5. Punaisen lukuhaarukka on 5 - 11

ja niin edelleen. Kun valitaan, mitkä kromosomit otetaan risteytettäväksi, luodaan kaksi

satunnaislukua nollan ja kokonaissopivuuden eli 22:n väliltä ja tarkastetaan, minkä kro-

mosomin siivuun ne menevät. Esimerkiksi jos luvut olisivat 3 ja 16, vanhemmiksi valit-

taisiin sininen ja vihreä kromosomi.

Turnausvalinnassa populaation kaikki yksilöt laitetaan satunnaisesti toisiaan vastaan

ja niiden sopivuutta verrataan keskenään. Sopivampi yksilö jatkaa turnausta eteenpäin

seuraaville kierroksille, ja vähemmän sopiva tiputetaan pois. Vertailua jatketaan, kunnes

voittajia  on  niin  monta  kuin  vanhempia  toivotaan.  [Chudasama  et  al. 2011]

Turnausvalinnassa  on  etuna  se,  että  siinä  keskivertaisilla  yksilöillä  on  mahdollisuus

lisääntyä  sekä  myös  pienillä  eroilla  yksilöiden  välillä  voi  olla  merkitystä.

Rulettimetodissa  kahdella  lähes  yhtä  hyvällä  yksilöllä  on  käytännössä  samat

mahdollisuudet  lisääntyä,  mutta  turnausvalinnassa  niiden  erolla  voi  olla  merkitystä.

Koska  turnaukseen  osallistuvat  kromosomit  valitaan  satunnaisesti,  turnausvalinnassa

vältytään  siltä,  että  yksittäinen  erinomaisesti  pärjäävä  yksilö  hallitsee  koko

lisääntymistä, joten populaation diversiteetti ei kärsi sen seurauksena. Turnausvalinta on

myös  yleisesti  ottaen  helppo  toteuttaa,  joten  se  on  laajalti  käytössä  geneettisissä

algoritmeissa. [Poli et al. 2008][Bäck et al. 2018]

Näiden lisäksi on olemassa myös Bolztmann-valinta (Bolztmann selection), vakaan

olotilan valinta (steady state selection), typistysvalinta (truncation method) sekä muita,

mutta näihin ei tässä tutkielmassa perehdytä sen pidemmin [Bäck et al. 2018].

Kuva 1: Rulettimetodilla eri yksilöille annetaan oma sii-
vunsa koko ympyrästä. Koko ympyrän arvo lasketaan yk-
silöiden sopivuudesta, jolloin jokaisen yksilön sopivuus 
saa oman lukuhaarukkansa.
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Valintamenetelmällä on suuri vaikutus geneettisen algoritmin toimintaan,  sillä se

vaikuttaa suoraan konvergenssiin ja täten ohjelman antamaan ratkaisuun ja ajopituuteen.

Valintamenetelmä ja populaatio ovat vahvasti linkitettyjä toisiinsa, sillä molemmilla on

oleellinen  osa  ohjelman  lopullisessa  konvergenssissa.  [Arabas  et  al. 1994]

Kun  vanhemmat  on  valittu,  toteutetaan  risteytys  (crossover)  uuden kromosomin

luomiseksi.  Risteyttämisessä otetaan molemmista kromosomeista jotain ja yhdistetään

ne, jolloin saadaan uusi kromosomi, joka ei ole kummankaan vanhempansa kaltainen.

Alkuperäisiä  kromosomeja  ei  haluta  muokata,  sillä  jos  sama  kromosomi  tuottaa

useamman  jälkeläisen,  pitää  sen  pysyä  alkuperäisessä  muodossaan,  kunnes  kaikki

jälkeläiset on tehty. [Poli et al. 2008]

Yksinkertaisimmillaan  risteytyksen  voi  toteuttaa  siten,  että  kahden  kromosomin

geenijonosta valitaan yksittäinen satunnainen leikkauspiste.   Sitten kromosomin leik-

kauspisteen alkupää liitetään toisen kromosomin loppupäähän, jolloin saadaan uusi ko-

kopitkä  kromosomi,  jolla  on  geenejä  molemmista  vanhemmistaan.  Tämä  tehdään

molemmille  kromosomien  puoliskoille,  jotta  kahdesta  vanhemmasta  saadaan  kaksi

jälkeläistä. Tätä  kutsutaan  yhden  pisteen  risteytykseksi  (single  point  crossover). K

pisteen risteytys (K-point crossover) toimii yhden pisteen risteytyksen kanssa samalla

tavalla,  mutta  siinä vanhemmat  jaetaan  K osaan kahden osan sijaan.  [Beasley  et  al.

1993] [Umbarkar ja Sheth 2015]

Kuvassa  2 on  esitetty  malli  kahden  pisteen  risteytestä.  Siinä  on  kuvattu  kaksi

kromosomia vasemmalla puolella ja niiden geenit A, B, C, D ja E sekä 1, 2, 3, 4 ja 5.

Molemmat  kromosomit  pilkotaan  kolmeen  osaan ensimmäisen  ja  kolmannen  geenin

kohdalta.  Kromosomien  jälkeläiset  saavat  geeniperimänsä  kahdelta  vanhemmaltaan

siten, että leikatut osat vaihtavat paikkaa ja molemmat uudet kromosomit saavat osan

perimästään molemmilta vanhemmiltaan.

Kuva 2: Kahden pisteen risteytys. Kahteen kromosomiin tehdään leikkaus kahteen koh-
taan, ja osien paikat vaihdetaan keskenään.
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Sekoitusristeytys (suffle crossover) toimii yhden pisteen risteytyksen tapaan, mutta

ennen  risteytymistä  sekoitusristeytys  sekoittaa  vanhempien  geenien  järjestyksen.

Sekoitus  tehdään  siten,  että  se  on  samanlainen  molemmalla  vanhemmalla.  Tämä

tarkoittaa sitä, että sekoituksen jälkeen N. geenin paikalla on molemmalla vanhemmalla

alkuperäinen M. geeni. Sen jälkeen suoritetaan yhden pisteen risteytys ja palautetaan

geenit  alkuperäiseen  järjestykseen.  Tämä  menetelmä  sallii  entistä  laajemmin

vanhempien geenien satunnaisen sekoittumisen. [Umbarkar ja Sheth 2015]

Keskiarvoristeytys (average crossover) toimii tilanteissa, joissa geeneillä on numee-

rinen arvo. Siinä lapsi saa jokaiselle geenille arvon, joka on laskettu keskiarvo vanhem-

pien  samasta  geenistä.  Muita  risteytysmetodeja  on  lukuisia,  kuten  yhdenmukainen

risteytys  (uniform  corssover),  elitistiristeytys  (elitist  crossover) tai  spesifisti

ratkaistavaan  ongelmaan  suunniteltuja  risteytystapoja,  kuten  järjestysriippuvainen

risteytys (Order  Based  Crossover),  jota  käytetään  kauppamatkustajan  ongelmassa.

[Umbarkar ja Sheth 2015]

2.6 Mutaatiot

Risteytyksen jälkeen jokaisella lapsella on mahdollisuus mutatoitua, jolloin luodaan li-

sää vaihtelevuutta ja uusia ratkaisuvaihtoehtoja populaatioon.  Mutaatiot muuttavat rat-

kaisuja  tekemällä  sinne  yleensä  pieniä  satunnaisia  muutoksia.  Mutaation  seurauksiin

voidaan vaikuttaa suurentamalla tai pienentämällä mahdollisuutta, jolla kromosomeja ja

geenejä muutetaan. [Kramer 2017][Beasley et al. 1993] Mutaatioiden päärooli geneetti-

sissä algoritmeissa on lähinnä lisätä monipuolisuutta ja estää populaation jähmettyminen

paikalleen. Esimerkiksi lokaaliin huippuun jumiin jääminen on tyypillinen ongelma ge-

neettisissä  algoritmeissa,  mutta  mutaatiot  auttavat  niiden  ylittämisessä. [Affenzeller

2001] [Sagming et al. 2019]

Vaikka muutokset ovat satunnaisia, niillä on silti  vaatimuksia, joita niiden pitäisi

täyttää.  Pohjimmiltaan muutosten pitäisi mahdollistaa kaikkien mahdollisten ratkaisu-

vaihtoehtojen saavuttaminen. Tietenkään kaikkia ratkaisuvaihtoehtoja ei tulla käymään

läpi, mutta vähintään teoreettinen mahdollisuus pitäisi olla olemassa. Toinen hyvä suun-

nitteluperiaate on puolueettomuus. Mutaation pitäisi olla täysin satunnainen ilman, että

se suosii mitään tiettyä suuntaa muuttaessaan jotain geeniä.  [Kramer 2017][Beasley et

al. 1993]

Alipuumutaatio  (subtree  mutation)  on  yleisin  mutaation  muoto.  Siinä  muutetaan

satunnaista ratkaisun osaa tekemällä siinä olevista geeneistä satunnaisia. Muutettavan

osan  koko voi  vaihdella  ja  olla  joko  vain  muutaman  tai  lukuisan  geenin  kokoinen.

Pistemutaatio (point-mutation) on toinen yleisesti käytetty tapa mutatoida kromosomeja.

Siinä  muutetaan  yhden  geenin  arvo  satunnaiseksi.  [Poli  et  al. 2008]  Kuvassa  3 on

esimerkki sen toimimesta.
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Mutaatiometodeja  on  lukuisia  muitakin.  Yu ja  Gen  (2010)  esittelevät  kirjassaan

muun  muassa  lisäysmutaation  (insertion  mutation),  jossa  satunnainen  kromosomin

geeni  siirretään  vanhalta  paikaltaan  satunnaiseen  väliin  kromosomissa.

Siirtämismutaatio  (displacement  mutation)  toimii  samalla  tavalla,  mutta  se  siirtää

geenijoukon yhden geenin sijaan. Yksinkertainen kääntämismutaatio (simple inversion

mutation) kääntää geenijoukon päinvastaiseen järjestykseen. Esimerkiksi kromosomista

1-2-3-4-5-6 voisi ottaa geenijoukon 2-3-4 ja kääntää sen, jolloin lopullinen kromosomi

olisi 1-4-3-2-5-6. Kääntämismutaatio (inversion mutation) kääntää geenijoukon, mutta

samalla  myös  siirtää  sen  satunnaiseen  paikkaan  kromosomissa  siirtämismutaation

tapaan. [Yu ja Gen 2010]

Yleensä mutaatiot suoritetaan siten, että käydään jokainen kromosomin geeni läpi ja

suoritetaan mutatointioperaatio tietyn todennäköisyyden mukaan. Mahdollisuus tälle on

pieni, useimmiten vain promillen luokkaa, joten muutoksia ei lopulta tule paljoa. Ristey-

tystä pidetään mutaatiota tärkeämpänä tekniikkana ongelman ratkaisuvaihtoehtojen no-

peassa läpikäymisessä. [Beasley et al. 1993]

Mutaation  on  myös  mahdollista  olla  pääroolissa  geneettisissä  algoritmeissa.  De

Falco  ja  muut  (2002)  testasivat  mutaatiopohjaisen  geneettisen  algoritmin  toimintaa.

Saatuja  ratkaisuja  verrattiin  tyypillisien  geneettisten  algoritmien  tuloksiin,  ja  niiden

laatu  sekä  luotettavuus  ja  vankkuus  olivat  vastaavanlaiset.  Luonnollisesti

mutaatiopohjaisen  geneettisen  algoritmin  suoriutumiskyky  on  vahvasti  riippuvainen

ratkaistavasta ongelmasta. Kuitenkin tulokset antoivat syytä lisätutkimukselle erilaisia

luonnollisempia  mutaatiomalleja  varten  sen  sijaan,  että  tyydyttäisiin  pelkkään

tyypilliseen pistemutaatioon. [De falco et al. 2002]

Heidän  tutkimuksensa  oli  myös  lupaava  käytännön  ongelmien  ratkaisua  varten.

Testit, joita tehtiin algoritmille, oli toteutettu simuloimaan oikean maailman ongelmia.

Lopputuloksena saadut tulokset, niiden tarkkuus sekä niiden luotettavuus mahdollistavat

vastaavan ohjelman toimimisen myös tosielämän ongelmia ratkaistaessa. [De falco  et

al. 2002]

Kuva 3: Pistemutaatio on yksinkertainen mutaatio. Tässä tapauksessa se muutti kol-
mannen kirjaimen 'C' kirjaimeksi 'R'.
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2.7 Prosessin eteneminen

Jos kaikki sujuu kuten pitää, populaatio kehittyy hiljalleen siten, että parhaimman kro-

mosomin ja kaikkien kromosomien sopivuuden keskiarvo kasvaa.  Populaatiot alkavat

pikkuhiljaa muistuttaa toisiaan  kun geneettinen algoritmi käy yhä useamman sukupol-

ven läpi ja kromosomit populaation sisällä eivät eroa toisistaan merkittävästi. Tätä il-

miötä kutsutaan konvergoitumiseksi (konvergence). Tällöin risteyttäminen ei enää tuota

uusia  yksilöitä  ja populaation ratkaisuvaihtoehdot  pysyvät hyvin samankaltaisissa ra-

kenteissa.  Tämä  tapahtuu  silloin  kun  algoritmi  saavuttaa  lopputulostaan  ja  ollaan

saavutettu tai saavuttamassa optimaalista ratkaisua ongelmaan. Konvergoituminen voi

myös tapahtua tilanteissa,  joissa oikeaa tai optimaalista ratkaisua ei ole löydetty, vaan

löydetty ratkaisu, jota kohti kromosomit päätyvät, on epäoptimaalinen. [Mauldin 1984]

[Beasley et al. 1993]

Geneettisiä algoritmien suorittamista ja uusien sukupolvien ja ratkaisuvaihtoehtojen

tekemistä  jatketaan  niin  kauan,  kunnes  jonkinlainen  loppumisehto  täyttyy.  Tällainen

ehto voi olla esimerkiksi riittävän hyvän sopivuuden saavuttaminen tai ennalta määrätty

populaatioraja. [Poli et al. 2008]

2.8 Geneettisten algoritmien vahvuuksia ja heikkouksia

Geneettisen algoritmin vahvuus perustuu sen kestävyyteen ja vankkuuteen. Sillä pystyy

ratkaisemaan ongelmia laajalta skaalalta mukaan lukien sellaisia ongelmia, jotka ovat

vaikeita ratkaistavia muiden menetelmien avulla. Geneettiset algoritmit eivät välttämättä

aina  löydä  optimaalisinta  ratkaisua  ongelmiin,  mutta  ne  pärjäävät  erinomaisesti

tilanteissa, joissa riittävän hyvän ratkaisun löytäminen riittävän lyhyessä ajassa riittää.

Erikoistuneemmat  metodit  voivat  olla  geneettisiä  algoritmeja  parempia  ratkaisun

löytämiseen,  jos  jokin  sellainen  erikoistunut  metodi  on  olemassa.  Tosin  näissäkin

tapauksissa  tämänlaisen  paremman  metodin  hyödyntäminen  yhdessä  geneettisen

algoritmin  kanssa  voi  tuottaa  parempia  tuloksia  verrattuna  pelkkään  geneettiseen

algoritmiin  tai  metodiin  itseensä.  Lisäksi  kaikkiin  ongelmiin  ei  ole  mitään

erikoistuneempaa  metodia,  jota  voisi  hyödyntää,  jolloin  geneettiset  algoritmit  ovat

vahva vaihtoehto. [Beasley et al. 1993]

Ennenaikainen konvergoituminen on tyypillinen ongelma geneettisissä algoritmeis-

sa. Yksi ratkaisuvaihtoehto tälle on varmistaa, ettei kromosomit populaatiossa ole sa-

manlaisia. Kun uusia kromosomeja lisätään populaatioon, varmistetaan, ovatko ne sa-

manlaisia kuin siellä jo olevat kromosomit. Jos näin on, mutatoidaan toista kromosomia

satunnaisesti.  Vaihtoehtoisesti  kromosomeja  voidaan  tarkastella  muilla  tavoilla  kuin

vain niiden identtisyyden kannalta. Esimerkiksi Hammingin etäisyyden avulla voidaan

verrata kahta merkkijonoa ja jos etäisyys alittaa ennalta määritellyn arvon, voidaan to-

teuttaa tämä satunnainen mutaatio. [Mauldin 1984]
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On  mahdollista,  että  geneettisten  algoritmien  tarjoamat  ratkaisut  jäävät  jumiin

jonkintyyppiseen  ratkaisuun,  eikä  algoritmi  osaa  saada  itseään  pois  siitä.  Näitä

kutsutaan  lokaaleiksi  optimeiksi  tai  huipuiksi  (local  optima).  Ne  ovat  pisteitä  koko

ratkaisuskaalassa, jossa sopivuus on muuta ympäristöä parempi, mutta jotka eivät ole

optimaalinen ratkaisu eli globaali optimi tai huippu (global optima). Näistä pisteistä ei

kuitenkaan voi ennalta tietää, onko kyse globaalista vai vain lokaalista huipusta, joten

siihen jumiin jääminen on mahdollista. Tällöin populaatio ei välttämättä tutki niin laajaa

aluetta eri ratkaisuvaihtoehdoista kuin sen pitäisi,  eikä täten pääse lokaalista huipusta

pois. [Mathew 2012] [Kramer 2017] 

Mikään  pieni  muutos  kromosomeissa  esimerkiksi  mutaation  kautta  ei  riitä

pääsemään lokaalista  huipusta pois,  sillä  lokaalin  huipun ympärillä  olevat  vastaukset

ovat  heikompia  sopivuudeltaan.  Esimerkki  lokaalista  huipusta  voisi  olla  sokkelossa

oleva umpikuja.  Umpikuja on lähellä  maalia,  joten sopivuus siellä  on korkea,  mutta

optimaalista ratkaisua ei ole mahdollista löytää, jos ei tutki muita ratkaisuja umpikujan

ulkopuolelta. [Mathew 2012] [Kramer 2017] 

Geneettiset algoritmit ovat myös hyvin riippuvaisia siitä, miten niiden funktiot on

toteutettu.  Valintamenetelmä,  mutaatio,  risteytys  ja  muut  voidaan  tehdä  eri  tavoilla,

joilla  on  erilaiset  vahvuudet  ja  heikkoudet.  Huonosti  toteutettuna  niillä  on  valtaisa

vaikutus algoritmin toimintaan. Sama pätee myös ongelman laatuun ja parametreihin.

Nekin  pitäisi  olla  tarkasti  ja  harkitusti  määritelty,  jotta  geneettinen  algoritmi  toimii

parhaalla mahdollisella tavalla. [Taherdangkoo et al. 2013]

2.8.1 Kyläratkaisu ennenaikaista konvergenssia vastaan

Monet  optimointiongelmat  ovat  vaikeita  ratkaista,  jos  niissä  on  lukuisia  lokaaleja

optimeja eli huippuja (local optima).  [Kramer 2017] 

Yksi  geneettisten  algoritmien  merkittävimmistä  ongelmista  on  ennenaikainen

konvergenssi  johonkin  lokaaliin  huippuun.  Jos  geneettisen  algoritmin  populaation

diversiteetti  vähenee,  se  typistää  löydettyjä  ratkaisuvaihtoehtojen  kirjoa,  jolloin

algoritmi ei välttämättä löydä parempia ratkaisuja kuin lokaalin huipun. Tätä ongelmaa

varten  on  kehitetty  useita  eri  tekniikoita,  joilla  voisi  ratkaista  tai  ainakin  lieventää

ongelmaa.  Yleensä  nämä  metodit  yrittävät  ylläpitää  jonkinasteista  diversiteettiä

populaatiossa,  mutta  siten  ettei  se  häiritse  algoritmin  normaalia  konvergenssiä  eli

ratkaisun löytämistä. [Rocha ja Neves 1999]

M. Affenzeller esitti keinon ennenaikaista konvergoitumista vastaan. Siinä alkupe-

räinen populaatio jaetaan pienempiin osiin ja näitä populaatioita ajetaan erillään toisis-

taan. Alipopulaatiot eli kylät kehittyvät itsenäisesti ja etsivät omat ratkaisunsa geneetti-

sen algoritmin tavoitteeseen. Tietyn ajan jälkeen kylä yhdistetään  toiseen alipopulaa-

tioon. Hiljalleen  yhdistymällä  kylät kasvavat yhteen suuremmiksi kyliksi. Lopuksi jäl-
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jelle jää vain yksi populaatio, johon on kerääntynyt kaikkien kylien populaatiot ja popu-

laatioiden jälkeläiset. Täten ei ole ongelma, vaikka jokin alipopulaatioista jäisi jumiin

lokaaliin huippuun, sillä kylien yhdistyessä nämä geenit katoavat sukupolvien myötä,

jos parempi ratkaisuehto on löydetty. [Affenzeller 2001]

2.8.2 Geenikokoelmat moniulotteisten ongelmien ratkaisemiseksi

Moniulotteiset  ongelmat ovat vaikeita toteuttaa geneettisillä algoritmeilla,  sillä moni-

mutkaisia ratkaisuvaihtoehtoja on vaikea toteuttaa satunnaisuuden kautta. Siltaa suunni-

tellessa kaikkien tukipalkkien pitää toimia yhteen, sillä muuten koko silta on hyödytön

ja romahtaa. Videopelikentän pitää olla tarkkaan tehty, sillä esimerkiksi tasoerot, rotkot

ja lukitut ovet johtavat helposti siihen, ettei kenttää ole mahdollista läpäistä. Geneettisil-

lä algoritmeilla tämän kaltaisten ongelmien toteuttaminen on hidasta tai jopa mahdoton-

ta. [Susanto et al. 2020]

Tutkimuksessaan E.K Susanto ja muut (2020) tutustuivat mahdollisuuteen toteuttaa

kenttiä videopeleihin geneettisten algoritmien avulla.  Aikaisemmin mainitun ongelman

takia geneettiseen algoritmiin otettiin käyttöön geenikokoelma (gene pool). Tavoitteena

on tehdä uudelleenkäytettäviä malleja geeneille, joita käytetään täysin satunnaisten gee-

nien  sijaan.  Geeneistä  siis  tehdään  suurempia kokonaisuuksia.  Tässä  tapauksessa  se

tarkoittaa pelikentän yhden solun eli ruudun kaikkien piirteiden yhdistämistä. Sen sijaan

että algoritmissa olisi yksittäinen geeni ruudun jokaista aspektia – kuten korkeutta, lu-

kittua ovea tai erikoispalikkaa – kohden, geenit koostuvat koko ruudun tiedoista. Gee-

nikokoelma siis on kuin kokoelma erilaisia hyväksi todettuja geenimalleja, joita voidaan

käyttää  sellaisinaan.  Tällöin  monimutkaisempia  kokonaisuuksia  pystyy käsittelemään

helpommin ja geneettinen algoritmi pystyy kokeilemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

siten, että lopputuloksena tulee huomattavasti vähemmän ratkaisuja, jotka eivät ole oi-

keasti toteuttamiskelpoisia. [Susanto et al. 2020]

Tämä menetelmä ei takaa että kaikki ratkaisut ovat hyviä, mutta antaa sille kuiten-

kin  paremman mahdollisuuden. Tosin samalla se myös rajoittaa mahdollisten kenttien

kirjoa. [Susanto  et al.  2020] Asiaa voisi  myös ajatella  esimerkiksi auton rakentamisen

kautta. Auton luominen on helpompaa, jos meidän ei tarvitse luoda renkaita geneettisillä

algoritmeilla samaan aikaan, kun yritämme koota koko autoa vaan meillä on jo olemas-

sa geenikokoelmassa kasa mahdollisia renkaita.

Käytettävät geenimallit kerätään ensin generoiduista mahdollisista kromosomeista.

Geenimallien sopivuutta arvioidaan laskemalla kaikkien niiden kromosomien sopivuu-

den keskiarvo, joissa kyseinen geenimalli on käytössä. Geenimallin sopivuus määrittää

sen, kuinka usein kyseinen malli esiintyy populaatiossa. Näin myös geenimalleille pätee

geneettisten algoritmien perusperiaate, eli heikot yksilöt putoavat pois ja vahvat jäävät

populaatioon. [Susanto et al. 2020]
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Ehdotetussa menetelmässä on lisäksi se etu, että uudelleen käytettävät mallit mah-

dollistavat laajempien kenttien luomisen. Jos jokaisella kentän ruudulla on lukuisia eri

piirteitä  kuten  korkeus,  erilaiset  objektit,  seinät  tai  viholliset,  tulee  geeneistä  ja

kromosomeista hyvin suuria. Sen sijaan jos geeni on pelkkä kuvaus siitä, mistä ennalta

luodusta  mallista  on  kyse,  sitä  on  kevyempi  käsitellä  ja  siten  on  mahdollista  luoda

suurempia kenttiä. [Togelius et al. 2011]

Tyypillisesti geneettiset algoritmit ovat heikkoja optimaalisten ratkaisujen saavutta-

misessa, mitä tulee moniulotteisten ongelmien ratkaisuun. Ehdotettu metodi kuitenkin

auttaa tässä ongelmassa. [Susanto et al. 2020]

2.8.3 Geneettisen algoritmin visualisointi

Geneettisten algoritmien visualisointi on tehokas tapa selkeyttää ja selventää algoritmin

toimintaa. Visualisoimalla algoritmia ja sitä, kuinka populaation kromosomit suoriutu-

vat tehtävästään, on mahdollista nähdä minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja algoritmi yrittää

ja mitä kautta se päätyy lopulliseen ratkaisuun. Visualisointi auttaa myös ongelmakoh-

tiin ja ratkaisuihin johtaneiden syiden ymmärtämiseen. Tämä korostuu erityisesti sellai-

sissa tapauksissa,  joissa geneettisen algoritmin ajaminen tuottaa vaihtelevasti hyviä tu-

loksia ja joskus huonoja. Geneettisten algoritmien ratkaisut ovat pohjimmiltaan jollain

tasolla satunnaisesti luotuja, joten tämänkaltainen tilanne on täysin mahdollinen. Jos al-

goritmin tarjoama ratkaisu ei ole toimiva, syy voi olla esimerkiksi lokaalin huipun löytä-

minen. [Poli et al. 2008]

Algoritmin visualisointi on kuitenkin usein varsin haastavaa. Jos kyseessä on yksin-

kertainen ongelma, se on helpompaa, mutta moniulotteisten ongelmien visualisointi voi

olla lähes mahdotonta. Ongelmia voi myös aiheuttaa geneettisen algoritmin aihealue ja

koko. On helpompaa tehdä visuaalinen kuvaus eri reiteistä kahden kaupungin välillä,

jossa visualisoitavana elementtinä on vain eri tiet, mitä pitkin ajaa, kuin visualisoida ge-

neettisen algoritmin toimintaa, joka  esimerkiksi  luokittelee sairauksia annettujen oirei-

den perusteella. [Poli et al. 2008]
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3 Sokkelonratkaisijana Theseus challenge
Kuten monta muuta asiaa, geneettiset algoritmit voivat ratkaista sokkeloita ja selvittää,

mikä on nopein reitti sokkelon läpi. Se tapahtuu samoin kuin mikä tahansa muu geneet-

tinen algoritmi: jokainen kromosomi tarjoaa ehdotuksen siitä, miten sokkelo läpäistään

nopeiten, kaikille ratkaisuille lasketaan sopivuus sen perusteella, kuinka lähelle maalia

ja/tai nopeasti maaliin päästiin ja lopuksi risteytetään ja mutatoidaan parhaimmat yksi-

löt.

Sokkeloiden tapauksessa eri ratkaisuvaihtoehdot voisivat sisältää esimerkiksi kään-

nökset, joita tehdään seuraavissa risteyskohdissa tai yleisemmin ottaen suunta, jota kohti

mennään. Ensimmäinen ehdotuksista toimisi sokkeloissa, jossa on selkeitä käännöksiä

ja teitä, mitä pitkin kulkea, kun taas jälkimmäinen toimii myös, jos sokkelossa on au-

kioita ja kaartuvia väyliä, joita voisi olla vaikea tulkita puhtaasti risteyksiä tutkivalla al-

goritmilla. Ratkaisun sopivuutta voidaan mitata esimerkiksi mittaamalla, kuinka lähelle

maalia päästiin, jos ei päästy maaliin asti, tai kuinka lyhyt reitti  löydettiin,  jos maali

saavutettiin. 

Jos sokkelon rakenteesta tiedetään jotain, on mahdollista lisätä ratkaisun sopivuu-

teen välimaalien tavoittamista tai laskea sopivuutta jollain täysin erilaisella tavalla. Esi-

merkiksi  kuvan 4 mallisessa sokkelossa voidaan sopivuuden mittana pitää sitä, kuinka

monta askelta alaspäin otetaan. Sivulle päin otettavat askeleet voidaan jättää huomiotta,

sillä vaikka ne saattavat kasvattaa absoluuttista etäisyyttä maalista, ne ovat välttämättö-

miä askeleita maaliin pääsemiseksi. Jos tämänkaltaisessa sokkelossa käytettäisiin abso-

luuttista etäisyyttä sopivuuden mittana, saatettaisiin päätyä tilanteeseen, jossa kromoso-

mit eivät pääse ensimmäistä mutkaa pidemmälle, sillä sivulle päin meneminen vie niitä

kauemmas maalista. Kromosomit jäisivät jumiin lokaaliin huippuun.
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3.1 Kuvaus Theseus challengesta

Theseus challenge on python 3.7:llä ja pygame-moduulilla toteutettu  geneettinen algo-

ritmi, jonka tehtävänä on ratkaista sokkeloita. Se luo ryhmän kromosomeja, jotka liikku-

vat satunnaisesti ymmärtämättä sen enempää sokkelosta. Kun ennalta määrätty määrä

askelia on käyty läpi, kromosomeille lasketaan sopivuus, jonka perusteella, kuinka lä-

helle maalia ne pääsivät, ne risteytetään ja uusi populaatio luodaan. 

Theseus  challenge  keskittyy ”sinä”-keskeiseen  lähestymiseen  sokkelossa.  Siinä

seurataan kromosomeihin,  joita nimitetään Theseuseiksi, jotka kulkevat  sokkelossa ja

niiden liikkumiseen pois sokkelosta. Toinen mahdollinen lähestymistapa olisi keskittyä

sokkeloon itseensä, tutkia sitä ja esimerkiksi ”leikata pois” ne sokkelon osat, jotka eivät

ole hyödyllisiä käyttää.

Theseus challenge on jaettu viiteen tiedostoon: main, chromosome, population, ma-

zeFunc  ja  parameters.  Teknisesti  tiedostoilla  ja  niiden  määrällä  ei  ole  väliä,  mutta

ohjelman toiminnan kuvaaminen on helpompaa niiden kautta.

3.1.1 Päätiedosto

Päätiedosto sisältää ohjelman pääsilmukan, ja sitä kautta luodaan kromosomit ja popu-

laatio sekä muut asiat, mitä sokkeloon tarvitsee.  Pääsilmukka pyörii ennalta määrätyn

määrän  sukupolvia  läpi,  mutta  sen  pystyy  myös  manuaalisesti  keskeyttämään  ja

myöhemmin jatkamaan jos käyttäjä niin haluaa.  Pääsilmukassa on kaksi eri osaa. En-

Kuva 4: Havainnollistava esimerkkisokkelo, jossa vihreä S on aloituspiste ja punainen 
G on maali. Sokkelon ratkaisemisessa sivuttaista sijaintia oleellisempaa on se, kuinka 
ylhäällä tai alhaalla on.
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simmäisessä niistä käydään läpi nykyisen populaation elämä ja piirretään näytölle, mi-

ten kromosomit liikkuvat sokkelossa. Toisessa osassa lasketaan nykyisen populaation

kromosomeille sopivuus, risteytetään sopivuuden perusteella kromosomeja keskenään ja

lopuksi luodaan uusi populaatio.

Uuteen populaatioon lisätään myös ”kultainen Theseus”, joka on edellisen populaa-

tion  sopivin yksilö. Sukupolvet eivät aina välttämättä ole keskiarvollisesti sopivampia

kuin edeltäjänsä, sillä on mahdollista että risteytymiset tuottavat huonoja jälkeläisiä. On

myös mahdollista, että yksittäinen kromosomi löytää erityisen nopean reitin hyvän ris-

teytymisen tai mutaation avulla, eikä yhtä hyvää reittiä löydetä moneen sukupolveen.

Kuitenkaan lisääntyminen kyseiselle kromosomille ei ole varmaa, sillä risteytyvät kro-

mosomit valitaan osittain sattumalta vain painottaen hyvin menestyviä yksilöitä. Käyttä-

mällä  tätä kultaisen Theseuksen mekaniikkaa varmistetaan,  että  tulevien sukupolvien

paras suoritus ei ainakaan voi huonontua edeltäjiinsä nähden. Lisäksi tälle erinomaiselle

yksilölle jää enemmän aikaa varmistaa geeniensä siirtyminen tuleville sukupolville, joka

auttaa algoritmin suoriutumisessa.

Koodin visualisointi on tehty pygame-moduulin avulla, ja ohjelma etenee yksi ku-

varuutu  (frame)  kerrallaan.  Jokaisella  kuvaruudulla  kromosomit  liikkuvat  yhden

askeleen, ja nämä askeleet ovat määritetty kromosomin attribuuteista.

3.1.2 Kromosomiluokka

Kromosomi on oma luokkansa, joka luodaan chromosome-tiedostossa. Kromosomilla

on sijaintinsa x ja y koordinaateilla tallennettuna, koko, väri  ja nopeus.  Värillä ei ole

ohjelman  toiminnan  kannalta  merkitystä,  ja  koko  vaikuttaa  lähinnä  siihen,  kuinka

ketterästi  kromosomi  pystyy  liikkumaan  sokkelossa.  Kaikissa  suoritetuissa  testeissä

kromosomin koko oli niin pieni ja sokkelon käytävät niin isoja, ettei kromosomien koko

aiheuttanut selkeitä ongelmia sokkelossa etenemisessä. Kromosomin nopeus  taas  ker-

too,  kuinka  pitkän  matkan  kromosomi  liikkuu  yhden  kuvaruudun  vaihtuessa.  Suuri

nopeus  mahdollistaa  nopeamman  etenemisen  sekä  myös  suuremman  hajonnan

populaatiossa.

Kun kromosomi luodaan tyhjästä, sen liikkuminen luodaan satunnaisesti tekemällä

lista monikkoja, joiden molemmat arvot ovat jotain kromosomin nopeuden ja nopeuden

vastaluvun väliltä.  Nämä arvot kuvaavat kromosomin liikettä x ja y akselilla.  Niiden

satunnaiset arvot tarkoittavat, että kromosomeilla ei ole mitään selkeää tapaa liikkua,

vaan ne liikkuvat täysin vapaasti eri suuntiin rajoittuen vain sokkelon seiniin. 

Jokainen  taulun  monikko on  yksi  liike  yhdellä  kuvaruudulla.  Jos  liike  saisi

kromosomin  menemään  seinän  läpi,  liikettä  ei  tapahdu. Jokaisella  kuvaruudulla

kromosomi lukee yhden monikon ja liikkuu eteenpäin, kunnes saavuttaa maalin tai kun-
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nes sillä ei ole enää monikkoja jäljellä. Tällöin kromosomin elinaika loppuu ja se pysäh-

tyy siihen, mihin saakka se sokkelossa eteni. 

Kromosomin sopivuus lasketaan siitä pisteestä, mihin se jäi liikkumisensa jälkeen.

Sopivuus  lasketaan  vähentämällä  aloitus-  ja  lopetuspisteen  etäisyydestä  nykyinen

etäisyys maaliin. Jos kromosomi pääsi maaliin, se saa sopivuuspisteitä lisää sen mukaan

kuinka  paljon  askelia  siltä  jäi  käyttämättä.  Lisäksi  se  saa  tietyn  määrän  lisäpisteitä

maaliinpääsyn ansiosta.

Kuvassa  5 on  esimerkki  sokkelosta  ja  siitä,  mihin  kromosomit  ovat  liikkuneet.

Lasketaan sopivuuspisteet kahdelle kromosomille: kultaiselle, joka pääsi maaliin asti ja

tumman vihreälle, joka on kuvan oikeassa laidassa korostettuna. Laskuissa käytettävät

arvot  ovat  arvioita  eivätkä  vastaa  sitä,  mitä  ne  oikeasti  ovat  ohjelmassa,  joten

lopputuloksena saadut sopivuudet eivät vastaa todellisuutta.

Vihreä  kromosomi  pääsi  250  yksikön  päähän  maalista.  Kun  koko  etäisyys

aloituspisteestä  maaliin  on  1000  yksikköä,  voidaan  laskea  vihreän  kromosomin

sopivuuspisteet  näiden  erotuksesta.  Molemmat  etäisyydet  lasketaan  euklidisena   eli

“luonnollisena” etäisyytenä. Lopputulokseksi saadaan 750 sopivuuspistettä.

Kultainen  kromosomi  pääsi  maaliin  asti,  joten  se  saa  1000  pistettä  etäisyyden

perusteella. Sen lisäksi se saa 100 pistettä lisää maaliinpääsyn ansiosta sekä lisäpisteitä

Kuva 5: Sopivuuspisteiden laskuun tarvitaan kromosomin etäisyys maaliin ja etäisyys 
aloituspisteen ja maalin välillä. Maaliin päässeet kromosomit saavat lisäpisteitä riip-
puen siitä, kuinka nopeasti ne pääsivät sinne.
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riippuen  siitä,  kuinka  paljon  sillä  jäi  askeleita  käyttämättä.  Tässä  tapauksessa

kromosomi  pääsi  maaliin  käyttäen  120  askelta  150:stä  eli  sillä  jäi  30  askelta

ylimääräiseksi.  Nämä  kerrotaan  viidellä,  jolloin  saadaan  150  ja  tämä  lisätään

kokonaispisteisiin. Kokonaisuudessaan kromosomi saa yhteensä 1250 pistettä.

3.1.3 Populaatio

Populaatio-tiedosto kokoaa funktioita,  jotka koskevat  koko populaatiota.  Sopivuuden

laskemista  varten  käydään  koko  populaatio  läpi  ja  lasketaan  kromosomeille  niiden

sopivuus.  Sen  lisäksi  koko  populaation  sopivuuden  keskiarvo  lasketaan,  jotta

populaatioiden kehitystä voi seurata.

Risteytystä  varten  tehdään  uusi  lista  uusia  olioita.  Yksitellen  jokaiselle  uudelle

oliolle valitaan vanhemmat valitun valintamenetelmän mukaan. Theseus challengessa

valintamenetelmänä  toimii  rulettimetodi.  Jälkeläisten  geenit  otetaan  yksinkertaisella

leikkauksella  vanhemmista,  eli  valitaan  satunnainen  kohta,  josta  molempien

vanhempien  geenit  katkaistaan.  Jälkeläinen  saa  toisen  vanhempansa  geeniperimän

alkupään  ja  toisen  loppupään  siten,  että  jälkeläisen  geeniperimä  on yhtä  pitkä  kuin

vanhempiensakin.  Jälkeläisiä  tehdään tarpeeksi  monta  kattamaan koko uusi  syntynyt

populaatio. Tämän lisäksi populaatio on mahdollista mutatoida, jolloin käydään koko

populaatio  läpi  ja  muutetaan  jokaisen  kromosomin  jokaista  geeniä  parametereissa

mainitun mahdollisuuden mukaan. Yleensä tämä mahdollisuus on puoli prosenttia.

3.1.4 MazeFunc

MazeFunc-tiedosto  sisältää  sokkeloon  liittyvät  toiminnot.  Sitä  käytetään  piirtämään

sokkeloa, joka toteutetaan jokaisella kuvaruudulla. Se hakee myös sokkelon aloitus- ja

lopetuspisteet,  joita  tarvitaan  uusia  kromosomeja  luodessa,  kromosomien  sopivuutta

laskiessa sekä tarkastaessa, onko jokin kromosomi päässyt maaliin. Lisäksi tiedostossa

on  funktio,  joka  laskee  aloitus-  ja  lopetuspisteen  etäisyyden  toisistaan.  Etäisyys

lasketaan euklidisella etäisyydellä toisistaan.

3.1.5 Parametrit

Helpomman koodin ja geneettisen algoritmin suorituskyvyn testaamiseksi parametrit-

tiedosto on tarpeellinen. Sinne määritellään monia eri testien kannalta oleellisia arvoja,

kuten  kromosomien  nopeus,  populaation  koko,  kromosomien  elinaika  ja  mutaation

todennäköisyys.  Lisäksi  siellä  on  joitain  ohjelman  käytännön  ajamiseen  liittyviä

parametreja. Näitä ovat muun muassa sokkelon värit tai kuinka isona näyttönä ohjelma

ajetaan tietokoneella.
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Tässä tiedostossa määritellään myös sokkeloiden koko ja muodot. Tämä tapahtuu

taulukon avulla. Jokainen taulukon alkio on merkkijono, joka kuvastaa sokkelon seiniä

ja käytäviä.  Kuvassa  6 on esimerkki sokkelosta, jonka ohjelma piirsi. Punainen ruutu

vasemmassa  yläkulmassa  on  sokkelon  alkupiste  ja  vihreä  ruutu  alhaalla  oikealla  on

maali.  Pienet mustat  ruudut ovat  kromosomeja,  jotka liikkuvat  sokkelossa.  Sokkelon

vieressä  on  kuvattuna  sama  sokkelo  siten,  miten  se  on  koodissa  ilmaistu.  ‘S’  on

sokkelon  aloitusruutu,  ‘E’  on  lopetusruutu,  ‘X’  kuvastaa  seinää  ja  tyhjät  tilat  ovat

käytäviä.

3.2 Erilaisten parametrien vaikutus sokkelon ratkaisuun

Erilaisia parametreja muuttamalla on mahdollista testata niiden vaikutusta sokkeloiden

ratkaisemisessa. Testeissä käytettävät parametrit pysyvät  pääasiassa samankaltaisina ja

testattavan  asian  mukaan  muutetaan  vain  yhtä  parametria.  Oletusarvot  parametreille

esitetään taulukossa 1.

Parametrin nimi Parametrin arvo Selitys

tileWidth 32 tai 64 Sokkelon palasien leveys. Tällä 
on vain visuaalista vaikutusta.

chromosomeSpeed tileWidth/1.4 Kromosomien nopeus eli kuinka
pitkiä askeleita ne ottavat jokai-
sella geenillä. Nopeus  on si-
donnainen sokkelon ruutujen 
kokoon, jotta sokkelon ratkaisu 
on samanlainen riippumatta sii-
tä, kuinka isona sokkelo piirre-

Kuva 6: Sokkelo ja sen kuvaus koodissa. Vasemmalla on itse sokkelo, jossa siniset 
väylät ovat reittejä, mitä pitkin kulkea ja punainen on seinää. Pienet musta pisteet ovat 
kromosomeja, jotka etsivät maalia. Oikealla on koodissa oleva kuvaus sokkelosta 
taulukoksi kirjoitettuna.
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tään.

chromosomeLifeLenght 300 Kuinka monta askelta eli kuinka
monta liikettä kromosomi tekee 
ennen kuin se pysähtyy.

populationSize 40 Populaation koko

mutationChance 5 Mahdollisuus mutaatioon. Arvo 
lasketaan promilleina. Mutaa-
tion mahdollisuus lasketaan jo-
kaiselle geenille erikseen.

totalGenerations 60 Sukupolvien lukumäärä. Luku 
kertoo kuinka monta sukupol-
vea ohjelma käy läpi ennen kuin
se pysähtyy ja antaa 
lopputuloksen.

Taulukko 1: Parametrit, joita käytetään ohjelmassa Theseus challenge ja niiden oletusarvot

Testit suoritetaan ajamalla algoritmi 30 kertaa jokaisella eri parametrikokoonpanol-

la.  Testejä  on kaksi tai  kolme yhtä aihetta  varten riippuen testattavasta  parametrista.

Esimerkiksi mutaatiomahdollisuuden vaikutusta testataan kolmella eri arvolla, kun taas

sukupolvien määrän vaikutusta varten tehdään kaksi testiä. Tuloksista kirjataan ylös jo-

kaisen ajokerran viimeisen populaation kromosomien sopivuuden keskiarvo sekä vii-

meisen  populaation  parhaiten  suoriutuneen  kromosomin  sopivuus.  Vanhemmista

populaatioista ei tarvitse välittää, sillä viimeinen populaatio on yleensä menestynein tai

melkein menestynein populaatio.  

Tulokset esitetään viivadiagrammeina,  joissa esitetään yhden parametrikokoonpa-

non tulokset  kerralla.  Tuloksista  näkee,  kuinka  hyvin  eri  populaatiot  menestyivät  ja

kuinka hyvin populaatioiden parhaat yksilöt menestyivät. Tuloksista voi verrata, kuinka

hyvin algoritmi menestyi kokonaisuudessaan sekä kuinka hyvin algoritmin parhaat suo-

riutujat menestyivät. Nämä kaksi arvoa ovat oleelliset, sillä riippuen käyttötarkoitukses-

ta käyttäjää voi kiinnostaa koko populaation suoriutuminen tai vain parhaimman kromo-

somin suoriutuminen.  Esimerkiksi  videopeliä  tehdessä voi olla,  että haluamme saada

kaikki kromosomit selviytymään sokkelosta läpi, kun taas robotin selviäminen talosta

ulos  rakennuksen  pohjapiirustuksen  perusteella  tarvitsee  vain  parhaiten  suoriutuneen

kromosomin tuloksen.

Kahden  viivan  lisäksi  kuvissa on  keskiarvoviiva  kaikkien  näiden  30  ajon

keskiarvoista.  Keskiarvot  esitellään  sekä  populaatioiden  parhaimmista  yksilöistä  että

kaikkien sukupolvien keskiarvosta.
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Huomautettavaa on myös, että eri testien tulokset eri aiheista eivät ole keskenään

verrattavia.  Sokkelot  ovat  erilaisia  vaikeustasoltaan  ja  pituudeltaan,  joten  piste-erot

testien välillä ei aina välttämättä ole merkki jonkun testin paremmuudesta, vaan kyse

voi olla sokkeloiden tasoerosta.

3.2.1 Populaation koon vaikutus

Populaation  koolla  on  suuri  vaikutus  geneettisen  algoritmin  toimintaan,  joten

ensimmäiseksi  verrataan kolmen  erikokoisen  populaation  suoriutumista  sokkelosta.

Yksi populaatio on kooltaan 40 kromosomia, toinen 120 ja isoin 240. Optimistisesti aja-

teltuna kaikkien populaatioiden pitäisi löytää sama tai samanlainen reitti maaliin ja olla

sopivuudeltaan  samankaltaisia.  Kuitenkin  suuri populaatio  saattaa  olla  hidas  muuttu-

maan ja sillä saattaa kestää aikaa, ennen kuin koko populaatio alkaa kääntymään oikeal-

le reitille. Pienellä populaatiolla sen sijaan on  suurempi riski sille, ettei se löydä opti-

maalista reittiä ollenkaan. Kuvassa 7 on sokkelo, jossa testit ajettiin ja tulokset näkyvät

kuvissa 8, 9 ja 10. 

Kuva 7: Sokkelo, jossa ajettiin testit eri kokoisilla populaatioilla.
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Kuva 8: Algoritmin tulokset, kun populaation koko oli 40 kromosomia.

Kuva 9: Algoritmin tulokset, kun populaation koko oli 120 kromosomia.
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Kuva 10: Algoritmin tulokset, kun populaation koko oli 240 kromosomia.

Populaation koko 40 Populaation koko 120 Populaation koko 240

Parhaat 
kromosomit

Populaation
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation
keskiarvo

30 testin 
keskiarvo

1461 960 1688 1234 1728 1285

Paras 1739 1525 1864 1535 1834 1504

Huonoin 934 426 1524 935 1534 1016

Keski-
hajonta

213 143 80 153 74 102

Taulukko 2: Testitulokset kun, populaatio on 40, 120 ja 240 kromosomin kokoinen.

Tulokset on listattu taulukkoon 2. Niistä nähdään populaation koon vaikutus geneettisen

algoritmin suorituksiin. Kun populaation koko on vain 40 yksilöä, ratkaisujen sopivuu-

det ovat hyvin vaihtelevia. Parhaiten menestynyt algoritmin ajo sai parhaaksi sopivuu-

dekseen 1739 ja huonoiten menestyneen algoritmin ajon tulos oli vain 934. Suurempi

sopivuus on melkein kaksinkertainen pienempään verrattuna. Parhaiten suoriutuneiden

kromosomien keskiarvo oli 1461. Keskihajonta tuloksilla on 143.
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Sen sijaan kun populaation koko on 120, tulokset ovat paljon tasaisemmat. Parhai-

ten menestynyt sopivuus on tällöin 1864 ja huonoimmasta sarjasta paras kromosomi sai

sopivuuden 1524. Keskiarvo niillä on 1688 ja keskihajonta vain 80. 

On selvää, että suurempi populaatio tuotti parempia tuloksia. Suurempi määrä kro-

mosomeja  salli  enemmän  testejä  ja  enemmän  mahdollisuuksia  löytää  hyviä  reittejä.

Suurempi määrä kromosomeja tosin vaikuttaa ohjelman tehokkuuteen. Ohjelman tehok-

kuutta ei mitattu tässä testissä, mutta se voi olla huomioitava seikka jos geneettistä algo-

ritmia haluaa käyttää tässä käyttötarkoituksessa. 

Lopuksi vielä populaation koolla 240 saadut tulokset olivat vielä parempia. Tosin

ero populaation koolle 120 on hyvin pieni ja itse asiassa jopa lievästi huonompi kun

verrataan  parhaita  tuloksia.  Merkittävin  ero  oli  hajonnassa.  240  kromosomia  olivat

paljon tasaisemmat tässä suhteessa.

3.2.2 Sukupolvien lukumäärä

Seuraavassa testissä testattiin eroa, joka tulee sukupolvien lisäämisessä. Ohjelma ajetaan

läpi siten, että yksi algoritmin ajo käy yhteensä 30 sukupolvea läpi. Tästä saatuja tulok-

sia verrataan siihen jos sukupolvia on yhteensä 80. On selvää että suurempi sukupolvi-

määrä tuottaa parempia tai vähintään yhtä hyviä tuloksia, sillä silloin reitin hioutumi-

seen on enemmän aikaa eikä sukupolvet pääasiassa mene huonompaan suuntaan. Var-

sinkin sillä jokaisen sukupolven paras yksilö jää aina eloon myös seuraavaan sukupol-

veen. Kiinnostava kysymys onkin, kuinka paljon parempia tuloksia saadaan kun suku-

polvia on enemmän. Kuvassa 11 on sokkelo, jota käytettiin ja kuvissa 12 ja 13 on esitet-

ty saadut tulokset.

Kuva 11: Sokkelo, jossa ajettiin testit eri määräl-
lä sukupolvia.
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Kuva 12: Algoritmin tulokset, kun sukupolvia oli 30.

Kuva 13: Algoritmin tulokset, kun sukupolvia oli 80.
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Sukupolvia 30 Sukupolvia 80

Parhaat 
kromosomit

Populaation 
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation 
keskiarvo

30 testin 
keskiarvo

1112 630 1216 740

Paras 1542 1176 1467 1093

Huonoin 547 306 962 409

Keskihajonta 214 189 147 193

Taulukko 3: Testitulokset, kun ohjelma ajetaan 30:llä ja 80:llä sukupolvella.

Taulukosta 3 nähdään tulokset erosta sukupolvien määrässä. Kun sukupolvia on 80,

paras  löydetty  kromosomi  oli  yllättävää  kyllä  huonompi  kuin  mitä  30  sukupolvella

löydetty kromosomi. Tämän tosin voi laittaa sattuman syyksi. 80 sukupolven testeissä

ajetaan “samat”  sukupolvet  kuin 30 sukupolven testeissä,  ja koska paras kromosomi

säilytetään aina seuraavalle sukupolvelle, sukupolvien suurempi määrä ei vaikuta asiaan

negatiivisella tavalla.

Sen  sijaan  mielenkiintoista  on  verrata  tulosten  keskiarvoja.  Vähällä  määrällä

sukupolvia  keskimääräiset  arvot  jäivät  matalaksi.  Kuitenkin  jos  vertaa  parhaiden

kromosomien keskiarvoa monella sukupolvella ja vähällä määrällä sukupolvia, ero on

vain alle 10%, toisin sanoen pienelläkin määrällä sukupolvia löydettiin lähes yhtä hyvä

reitti maaliin asti kuin suurella määrällä sukupolvia.

Käyttötarkoituksesta  ja  käytettävän  koneen  tehokkuudesta  riippuen  kumpi  vain

vaihtoehdoista voisi siis olla parempi. Jos ratkaisuksi kelpaa pelkästään kaikkein sopivin

kromosomi, pärjätään vähemmällä määrällä sukupolvia. Jos taas koko populaatiolla on

väliä,  suuri  määrä  sukupolvia  on  parempi.  Päätökseen  saattaa  vaikuttaa  myös,

minkälaisia  sokkeloita  käytetään.  Esimerkiksi  isommissa sokkeloissa ero saattaa  olla

merkittävämpi,  sillä  30  sukupolvea  ei  välttämättä  riitä  löytämään  reittiä  maaliin  tai

löydetty reitti jää hyvin epäoptimoiduksi. 

Kaikissa  tapauksissa  keskihajonta  oli  kohtalaisen  suurta,  vaikkakin  80:llä

sukupolvella  parhaimmissa  kromosomeissa  se  oli  muita  pienempi.  Keskihajonnan

suuruus  johtuu  todennäköisesti  sokkelon  luonteesta  ja  siinä  olevista  mahdollisista

umpikujista. Sukupolvien lukumäärä ei välttämättä auta niin paljoa niiden ylittämiseen,

sillä käy helposti niin, että kun populaatio päätyy lokaaliin huippuun, se jumittuu sinne.

Uudet sukupolvet jäävät jumiin samaa huippuun seuratessaan – hieman muunneltuna –

samoja reittejä edeltäjiensä kanssa.
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3.2.3 Mutaation vaikutus sokkelon ratkaisuun

Mutaatiot  ovat  geneettisten  algoritmien  kannalta  oleellisia,  jotta  uusia  ja  erilaisia

ratkaisuja voidaan tutkia. Ongelmana kuitenkin on saada selville, mikä on optimaalinen

mutatoitumismahdollisuus ja miten mutaatio vaikuttaa. Seuraavissa kuvissa 15, 16 ja 17

näytetään  tulokset  kolmesta  ohjelman  ajosta  kuvan  14 sokkelosta,  mutta  vaihtaen

mutaation mahdollisuutta niiden välillä.

Kuva 14: Sokkelo, jossa algoritmin ajot toteutettiin eri mutaatiomahdollisuuk-
silla.
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Kuva 15: Algoritmin tulokset, kun mutaatiomahdollisuus oli 0.2%.

Kuva 16: Algoritmin tulokset, kun mutaatiomahdollisuus oli 2%.
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Kuva 17: Algoritmin tulokset, kun mutaatiomahdollisuus oli 5%.

Mutaatio 0.2% Mutaatio 2% Mutaatio 5%

Parhaat 
kromosomit

Populaation
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation
keskiarvo

30 testin 
keskiarvo

1104 792 1357 525 1284 356

Paras 1399 1045 1579 940 1509 531

Huonoin 839 456 1044 404 729 185

Keski-
hajonta

160 183 153 115 172 72

Taulukko 4: Testitulokset, kun mutaation mahdollisuus on 0.2%, 2% ja 5%.

Kuvista 15, 16 ja 17, sekä taulukosta 4 nähdään tulokset sokkelon ratkaisusta erilai-

silla  mutaatiomahdollisuuksilla.  Kaikkien  populaatioiden  keskiarvoista  nähdään,  että

mitä suurempi mahdollisuus mutaatioon on, sitä heikommin populaatio menestyy. Liian

suuri mutaatiomahdollisuus rikkoo liikaa kromosomien hyviä geenejä ja aiheuttaa liikaa

satunnaisuutta populaation etenemiseen. 0.2% mutaatiomahdollisuudella on yli tuplasti

parempi keskiarvosopivuus 5%:iin verrattuna.

Sen  sijaan  parhaat  kromosomit  antavat  mielenkiintoisia  tuloksia.  Niissä  suuri

mutaatiomahdollisuus  vaikutti  positiivisesti  algoritmin  toimintaan.  Sekä  30  testin
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keskiarvot  että  30  testin  parhaiden  yksilöiden  keskiarvot  olivat  parempia,  kun

mutatointimahdollisuus on suurempi. Tarkalleen ottaen 2% mahdollisuus antoi parhaat

tulokset.  Mahdollisena  selittävänä  tekijänä  on,  että  suurempi  mutatointimahdollisuus

tarjosi  enemmän  tilaisuuksia  muokata  olemassa  olevia  reittejä  ja  kokeilla  uusia

vaihtoehtoja.  Tosin  myös  tässä  liian  suuri  mutatointimahdollisuus  oli  haitallinen

geneettisen algoritmin normaaliin toimintaan. Hyvät geenit eivät periytyneet tarpeeksi

laajasti, jos mutaatiomahdollisuus oli liian suuri.

Keskihajonta  oli  erityisesti  0.2% mutaatiomahdollisuuden testeissä  suurta.  Tähän

todennäköisesti vaikutti se, että koska mutaatiota tapahtui niin vähän, uusia ehdotuksia

reiteille ja uudenlaisia liikkeitä ei tullut ehdotetuksi populaatioon. Mutaation aiheuttama

vaihtelevuus ei ollut tarpeeksi suurta, jotta se parantaisi suorituskykyä luotettavasti.

3.2.4 Kromosomien pituuden vaikutus

Kromosomin pituus eli sen geenien lukumäärä tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, kuinka

monta askelta kromosomi ottaa, ennen kuin se lopettaa matkansa. Intuitiivisesti päätyisi

helposti ajattelemaan, että mitä pidempi kromosomi, sitä parempi. Tilanne ei kuitenkaan

ole täysin näin,  sillä  lyhyemmillä  kromosomeilla  liikkumisesta  karsiutuu helpommin

pois tarpeettomia liikkeitä, kun taas pitkät kromosomit saavuttavat maalin vaikka välissä

olisikin  turhaa  liikettä.  Lisäksi  pitkissä  kromosomeissa  vain  kromosomin  alkupätkä

hioutuu  hyväksi,  kun  taas  loppupätkä  voi  olla  täysin  satunnaista  tai  jopa  haitallista

liikettä. Koska maalin päässeet kromosomit eivät tarvitse niitä menestyäkseen, ne voivat

siirtää niitä  jälkeläisilleen.  Pituuden vaikutusta  testaamaan algoritmia ajetaan  kahden

erilaisen sokkelon läpi. 

Seuraavassa testissä verrataan kahden algoritmin ajon tuloksia kuvassa 18 näkyvään

lyhyeen ja yksinkertaiseen sokkeloon. Toisten kromosomien geenien määrä eri pituus

on 150 liikettä ja toisessa 450. Tulokset näistä testeistä näkyvät kuvissa 19 ja 20. Niiden

pisteitä ei normaalisti  voisi suoraan verrata toisiinsa, sillä kromosomit saavat pisteitä

muun  muassa  sen  mukaan,  kuinka  paljon  niillä  jäi  liikkeitä  ylimääräiseksi  maaliin

saapumisen  jälkeen.  Tällöin  pidemmät  kromosomit  saisivat  luonnollisesti  paljon

enemmän pisteitä. 

Tämän takia näiden testien ajaksi algoritmia muutetaan hieman ja jos kromosomi

pääsee  maaliin,  pisteitä  annetaan  sen  mukaan,  kuinka  paljon  vähemmän  kuin  450

askelta  se  käytti  maalin  saavuttamiseen.  Tämä  antaa  150  geenin  kromosomeille

normaaliin  verrattuna  paljon  suuremman  lisäpistemäärän  maalin  saavuttamisen

johdosta. Tämä aiheuttaa suurta sopivuuseroa kromosomeille, jotka pääsivät maaliin, ja

niille,  jotka pääsivät  hyvin lähelle  maalia.  Tasapainottamaan tätä  eroa ylimääräisistä

geeneistä  saatujen pisteiden määrää on vähennetty näitä  testejä  varten 5:stä pisteestä

2:een per geeni.
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Kaikki  tämä  tarkoittaa  lähinnä  sitä,  että  pisteet  saattavat  olla  muihin  testeihin

nähden hieman erilaiset ja että tällä kertaa painotus maaliin saapumisessa on hieman

erilainen verrattuna maalin lähelle pääsemisessä.

Kuva 18: Lyhyt ja helppo sokkelo, jossa testit toteutettiin eri pitui-
silla geeneillä.
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Kuva 19: Algoritmin tulokset, kun kromosomien pituus on 150 geeniä ja sokkelo oli hy-
vin lyhyt.

Kuva 20: Algoritmin tulokset, kun kromosomien pituus on 450 geeniä ja sokkelo oli hy-
vin lyhyt.
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Kromosomin pituus 150 Kromosomin pituus 450

Parhaat 
kromosomit

Populaation 
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation 
keskiarvo

30 testin 
keskiarvo

1272 1127 1227 1030

Paras 1317 1258 1295 1189

Huonoin 1219 989 1103 832

Keskihajonta 25 67 51 105

Taulukko 5: Testitulokset lyhyessä sokkelossa, kun kromosomien pituus on 150 ja 450

geeniä pitkä.

Taulukko 5 ja kuvat  19 ja  20 näyttävät tulokset ensimmäisestä sokkelosta. 150 geenin

pituisella  kromosomilla  tulokset  ovat hyvin tasaiset.  Eroa parhaiden kromosomien ja

populaatioiden keskiarvon välillä ei juuri ole. Tämä selittyy sillä, että sokkelo oli lyhyt

ja  yksinkertainen,  joten  valtaosa  kromosomeista  pääsee  maaliin.  Lisäksi  kuten

aikaisemmin  mainittiin,  150  geenin  kromosomit  saavat  runsaasti  lisäpisteitä  maaliin

päästessään.

Kun kromosomin pituus oli 450 geeniä tulokset ovat hyvin samanlaiset, mutta ero

150  geenin  tuloksiin  on  selkeä.  Jokaisessa  osa-alueessa  pidemmät  kromosomit

menestyvät huonommin oli kyse populaation parhaimmasta kromosomista tai kaikkien

kromosomien keskiarvosta. Myös hajonta oli suurempaa pitkillä kromosomeilla. Tämä

selittyy sillä, että pitkillä kromosomeilla oli paljon turhia, satunnaisia geenejä, joita ei

tarvittu  maaliin  pääsemisen jälkeen.  Koska niitä  ei  tarvittu  maaliin  pääsemiseksi,  ne

eivät olleet hioutuneet hyviksi geeneiksi. Ne kuitenkin jäivät osaksi populaatiota sillä

kyseinen kromosomi menestyi hyvin. Nämä geenit  saattavat toimia haitallisesti  niille

kromosomeille,  jotka  eivät  päässeet  yhtä  nopeasti  maaliin,  jolloin  geenit  saattoivat

ohjata kromosomia täysin väärään suuntaan.
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Kuva 21: Pitkä sokkelo, jossa testit toteutettiin eri pituisilla geeneillä.

Kuva 22: Algoritmin tulokset, kun kromosomien pituus on 150 geeniä ja sokkelo oli pit-
kä.
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Kuva 23: Algoritmin tulokset, kun kromosomien pituus on 450 geeniä ja sokkelo oli pit-
kä.

Kromosomin pituus 150 Kromosomin pituus 450

Parhaat 
kromosomit

Populaation 
keskiarvo

Parhaat 
kromosomit

Populaation 
keskiarvo

30 testin 
keskiarvo

1067 740 1040 794

Paras 1273 1053 1237 1005

Huonoin 367 302 805 467

Keskihajonta 326 241 111 123

Taulukko 6: Testitulokset pitemmässä sokkelossa, kun kromosomien pituus on 150 ja

450 geeniä.

Kuvassa 21 olevan sokkelon testaamisen tulokset näkyvät taulukossa 6 sekä kuvista

22 ja 23. Selkeintä tuloksissa on se, että 450 geenin pituiset kromosomit tuottavat paljon

tasaisempia  tuloksia  kuin 150 geenin pituiset  kromosomit.  150 geenin kromosomien

suuret erot tuloksissa johtuu tosin siitä,  että kromosomit saivat hyvin suuren määrän

lisäpisteitä  maaliin  päästessään.  Jos  ei  olisi  tarvetta  pisteyttää  arvoja  siten,  että  ne

olisivat  verrannollisia  450 geeniä  pitkien  kromosomien kanssa,  erot  olisivat  arviolta
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100-200  pisteen  luokkaa.  Selkeä  asia  kuitenkin  on,  että  kaikissa  populaatioissa  ei

löydetty reittiä maaliin, vaikka se oli täysin mahdollista 150 geenillä. Sokkelo oli juuri

niin  pitkä,  että  150  askelta  riitti  sen  läpäisemiseen,  mutta  varaa  virheille  ei  ollut

runsaasti.

450  geenin  kromosomit  tuottivat  paljon  tasaisempia  tuloksia.  Niiden  parhaista

tuloksista huonoin oli 805, mikä on tarpeeksi iso luku, että voidaan päältellä kyseisen

kromosomin  varmasti  päässeen  maaliin.  Toisin  sanoen  kaikista  sukupolvista  löytyi

ainakin yksi reitti  maaliin asti.  Vaikka pääasiassa suuren geenimäärän tulokset olivat

heikompia kuin pienellä geenimäärällä, varmuus siitä, että reitti maaliin löytyi aina, on

oma vahvuutensa. 

Kun  kromosomien  liikettä  seurasi  ohjelmasta,  pitkien  kromosomien  heikkouden

pystyi  näkemään selvästi.  Usein kävi niin,  että  kun päästiin lähelle  konvergenssia ja

kromosomijoukko  liikkui  yhdessä  kohti  maalia,  jotkut  kromosomit  eivät  osuneet

maaliin,  kuten  on  tavallista.  Toisin  kuin  150 geenin  pituisissa  kromosomeissa,  tällä

kertaa jäljelle jääneet kromosomit lähtivät harhailemaan satunnaisiin suuntiin, ja usein

ne päätyivät  paljon kauemmaksi  maalista  kuin mitä  hetki  sitten  olivat.  Tämä johtuu

siitä, että koska maaliin päässeiden kromosomien loppupään geenejä ei tarvita, ne eivät

hioudu samalla tavalla kuin alkupään liikkeet. 

Tämän  lisäksi  evolutiivinen  paine  päästä  maaliin  nopeasti  on  paljon  pienempi

pitkillä kromosomeilla, joten hyvätkään tulokset eivät pääasiassa olleet yhtä hyviä kuin

lyhyemmillä  kromosomeilla.  Kuvasta  22 näkee,  että  150  geenin  kromosomeista  ne,

jotka  pääsivät  maaliin  asti  saivat  noin  1200  pistettä.  Kuvassa  23 taas  450  geenin

kromosomeilla  vain muutamassa tapauksessa päästiin  niin  korkeisiin  lukuihin.  Pitkät

kromosomit eivät onnistuneet optimoimaan liikkumista niin paljon kuin lyhyet.

3.3 Theseus challengen suoriutuminen ja kehitysehdotuksia

3.3.1 Theseus challengen heikkouksia

Suurin haaste Theseus challengelle on tyypillinen geneettisille algoritmeille ja muillekin

optimointimenetelmille  eli  lokaaleihin  huippuihin  jumittuminen.  Useassa  tapauksessa

kromosomit  jäivät  jumiin  kohtaan,  jossa  eteneminen  vaatii  hetkellistä  loittonemista

maalista.  Ne muutamat yksilöt, jotka pääsevät lokaalien huippujen ohi, eivät välttämät-

tä pysty vetämään koko populaatiota oikeaan suuntaan. Jos niiden jälkeläiset eivät saa

sopivia geenejä, muutos ei välttämättä siirry edes seuraavalle sukupolvelle. 

Jotta hyvät geenit eivät jäisi periytymättä, käytettiin kultaista Theseusta. Tämä kaik-

kein parhaiten sopiva kromosomi pysyy sellaisenaan mukana seuraavalle sukupolvelle.

Algoritmia ajaessa oli helppo havaita, että kultainen Theseus oli toimiva ja hyödyllinen

mekaniikka.  Erityisesti  varhaisissa  populaatioissa  huomasi  usein,  kuinka  jokin
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kromosomi pääsi muita lähemmäs maalia, eikä monen sukupolven ajan yksikään muu

kromosomi päässyt yhä hyviin tuloksiin. Tämä yksittäinen pysyvä ja hyvä kromosomi

pystyi jakamaan geenejään yhä uusille sukupolville.

Kultainen Theseus ei kuitenkaan aina välttämättä toimi, sillä vaikka kromosomi löy-

täisi reitin maaliin silloin, kun muut jäävät lokaaliin huippuun jumiin, saattaa kestää lu-

kuisia sukupolvia ennen, kuin evolutiivinen paine saa muun populaation seuraamaan pe-

rässä. Lisäksi geenien periminen tapahtuu osittain sattuman kautta, joten ei ole varmaa,

että  hyvä  kromosomi  tuottaa  hyviä  jälkeläisiä.  Tämä  pätee  myös,  jos  kultaisen

Theseuksen  menestys  perustuu  hyvin  tarkkaan  yhdistelmään  geenejä.  Lisäksi  nämä

ongelmat tulevat vasta silloin, jos kultainen Theseus ylipäänsä löytää hyvän reitin, eikä

jää itsekin samoihin lokaaleihin huippuihin kuin muut.

Kuvassa 24 on esimerkki tapauksesta,  jossa käytetyt tekniikat eivät olleet riittäviä.

Kromosomit etenevät kohti maalia ja onnistuivat ylittämään  vaikean lokaalin huipun,

joka on keskellä ruutua oleva ensimmäisen  mustalla ympyrällä merkitty  mutka, johon

osa  kromosomeista pysähtyikin.  Jälkimmäistä  mutkaa  populaatio  ei  onnistunut

ylittämään. Ne eivät löytäneet valkoisen nuolen osoittamaa reittiä maaliin. Lisäksi popu-

laation sopivuudessa ei  tapahtunut  suurempia muutoksia  viiteenkymmeneen sukupol-

veen ja kullalla värjätty ”optimaalisin reitti” löytyi jo sitäkin ennen. Teoriassa riittävän

monen sukupolven aikana reitti maaliin löytyisi kyllä, sillä mutaatio ennemmin tai myö-

hemmin sattuisi mutatoimaan kromosomin, joka liikkuu oikealla tavalla, mutta se vaati-

si  hyvin  paljon  aikaa  ja  olisi  verrattavissa  sokkelon  ratkaisemiseen  raa’alla  lasken-

tateholla eli väsytysmenetelmällä (brute-force).
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3.3.2 Parannusehdotuksia

Yksi tapa auttaa reitin löytämisessä olisi lisätä kromosomien nopeutta eli sitä, kuinka

pitkän matkan ne liikkuvat yhdellä geenillä. Mitä pidemmät askeleet niillä on, sitä vä-

hemmän geenejä pitää osua sopivasti peräkkäin, jotta lokaalin huipun ohi pääsee. Tämä

tosin muuttaa populaation vaihtelevuutta suuresti, sillä myös virheelliset askeleet ovat

tuolloin suuremmassa merkityksessä. Kromosomi jäisi myös helpommin jumiin, jos sen

pitäisi löytää tiensä kapeaan käytävään, sillä lyhyillä askelilla käytävään on helpompi

osua, kun taas pitkillä askelilla törmää helpommin seinään.

Kuva 24: Kromosomit jäävät helposti jumiin ympyrällä merkattuihin 
lokaaleihin huippuihin.
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Toinen vaihtoehto  olisi  muuttaa  mutaation  toimintaa.  Nykyisellään  mutaatio  käy

läpi kaikkien kromosomien geenit ja muuttaa niitä pienellä todennäköisyydellä. Muutta-

malla sitä, mitä mutaatio muuttaa tai miten se muuttaa niitä, olisi vaikutus myös algorit-

min toimivuuteen. Pistemutaation sijaan voisi käyttää jotain muuta mutaatiotyyliä. Mu-

taation muutos voisi myös olla satunnaisen arvon sijaan jotain muuta kuin täysin satun-

naista, kuten jokin selkeä muutos vanhaan suuntaan verrattuna. Kymmenen geenin ajan

kromosomi voisi kulkea satunnaisesti valittuun suuntaan 8:sta ilmansuunnasta. 

Mutaatio  voisi  myös  vaikuttaa  kromosomin  nopeuteen.  Lisäämällä  satunnaisia

pidemmän  askeleen  liikkeitä  voisi  olla  mahdollista  onnistua  ylittää  lokaalit  huiput.

Toisin  kuin  yleinen  kromosomien  nopeuden  kasvattaminen,  tällä  tavalla  vain  osaan

populaatiosta  tulevana  ja  vain  harvaan  geeniin  vaikuttavana  nopeuden  hyvät  puolet

saataisiin käyttöön. Jos se taas ei tuota hyviä tuloksia, nämä mutaatiot  katoavat pois

seuraavilla sukupolvilla ilman suurempia nopeuden haittapuolia.

Nykyisellään mutaatiomahdollisuus oli staattinen koko algoritmin ajon ajan, mutta

olisi mahdollista tehdä siitä liukuva. Jos algoritmi havaitsee, että viimeisen muutaman

sukupolven  ajan  ei  ole  tapahtunut  merkittävää  muutosta  populaation  sopivuudessa,

kasvatetaan  mutaatiomahdollisuutta.  Tämä  saattaisi  auttaa  estämään  populaation

ennenaikaista  konvergenssiä.  Riippuen  ohjelman  tarkoitusperästä  tämä  voitaisiin

toteuttaa joko silloin, kun kultaisen Theseuksen sopivuus lakkaa muuttumasta, tai kun

koko  populaation  keskiarvollinen  sopivuus  pysyy  samankaltaisena.

Mutaatiomahdollisuuden  kasvamisen  lisäksi  tai  sen  sijaan  olisi  mahdollista  myös

vahvistaa mutaation tekemiä muutoksia esimerkiksi aikaisemmin mainitulla mutaatiolla

kromosomin nopeuteen.

Jos  sokkelon  rakenteesta  on  jotain  tietoa,  algoritmiin  olisi  mahdollista  toteuttaa

alimaaleja. Alimaali olisi jokin vinkki algoritmille ja tieto siitä, että se menee haluttuun

suuntaan.  Käytännössä  se  voisi  toimia  lisäpisteinä,  kun  saavutetaan  tietty  piste

sokkelossa. Vaihtoehtoisesti  sitä voisi pitää ensimmäisenä maalina,  jonka saavutettua

aloitetaan  uusi  algoritmin  ajo  1.  alimaalista  kohti  2.  alimaalia  ja  tätä  jatketaan  niin

kauan, kunnes saavutetaan oikea maali. Sen jälkeen vain yhdistetään löydetyt reitit ja

saadaan koko reitti alusta loppuun. Alimaaleihin liittyvä toteutus vaatii tosin sitä, että

sokkelon  mallista  tiedetään  jotain,  muuten  alimaaleja  ei  ole  mahdollista  sijoittaa

sokkeloon. Sitä ei siis voi hyödyntää yleisesti kaikissa tapauksissa.

Mauldin [1984] ehdottin diversiteettivarmistimen käyttöä vahvistamaan populaation

diversiteettiä.  Tämä voidaan toteuttaa,  vaikka tekemällä jokaisen risteytyksen jälkeen

tarkistus, ettei yksikään kromosomi ole samankaltainen kuin jokin toinen kromosomi.

Jos  sellaisia  löytyy,  muutetaan  toista  kromosomeista  esimerkiksi  mutaatiolla.  Jos

mutaatiomahdollisuus  on  suuri,  tälle  ei  ole  niin  suurta  tarvetta,  sillä  on  vain  pieni

mahdollisuus että kromosomit sattuisivat olemaan samanlaiset. Jos mutaatioita tapahtuu
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harvoin,  on  myös  samankaltaisten  kromosomien  mahdollisuus  suurempi,  sillä

satunnaisuutta on populaatiossa vähemmän.

Jotta  tuloksina saatuja  populaatioita  voisi  parantaa hieman,  voisi  olla  hyödyllistä

korjata  olettamus  siitä,  että  viimeinen  populaatio  on aina  paras.  Nykyinen algoritmi

toteutettiin tällä ajatuksella, mutta tästä ei aina ole kyse. On täysin mahdollista, että joku

aikaisemmista populaatioista sattui olemaan keskiarvollisesti parempi kuin viimeinen.

Sen  takia  ohjelma  voisi  tarkistaa  jokaisen  populaation  keskiarvon  ja  verrata  sitä

edelliseen parhaimpaan keskiarvoon ja ottaa niistä paremman talteen. Todennäköisesti

muutos nykyiseen ei olisi suuri, mutta ei myöskään triviaali.

Olisi  myös mahdollista  korjata  virhe,  mikä havaittiin  erityisesti  ajaessa ohjelmaa

erityisen  pitkillä  kromosomeilla.  Jos  kromosomi  pääsee  maaliin  siten,  että  sille  jää

paljon  liikkeitä  käyttämättä,  nämä liikkeet  eivät  millään  tavalla  hioudu hyödyllisiksi

vaan  saattavat  olla  haitallisia  tuleville  kromosomeille  jos  ne  päätyvät  käyttämään

kyseisiä liikkeitä. Sitä varten saattaisi olla hyödyllistä tehdä jonkinlainen mekaniikka,

joka estää kromosomeja antamasta jälkeläisilleen geenejä, joita se ei itse ole käyttänyt.

Ongelmana  tässä  olisi  se,  jos  kaksi  maaliin  päässyttä  kromosomia  risteytyvät,

kumpikaan ei välttämättä pysty antamaan loppupään geenejä jälkeläisille. Tätä varten

pitäisi  toteuttaa  jonkinlainen  ratkaisu  kuten  esimerkiksi  se,  että  myös  kromosomien

pituus on dynaaminen. Kahden maaliin päässeen kromosomin jälkeläinen ei välttämättä

ole yhtä pitkä kuin vanhempansa olivat.

Viimeisenä  ongelmana  sanottakoon,  että  testeissä  ajetut  sokkelot  olivat

pohjimmiltaan  melko  yksinkertaisia  ja  lyhyitä.  Ne  ajavat  asiansa  ilmentämään

geneettisen  algoritmin  toimintaa  ja  erilaisten  parametrien  vaikutuksia,  mutta  niiden

relevanttiutta  ja  realistista  kuvausta  monimutkaisempiin  tosimaailman  ongelmiin  on

vaikea arvioida.
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4 Aiheesta laajemmin
Tässä osiossa tarkastellaan muita tutkimuksia geneettisten algoritmien käytöstä sokke-

loiden ratkaisemiseen ja niiden vertailua  muihin algoritmeihin.  Geneettiset  algoritmit

eivät  ole  ainoita  vaihtoehtoja  siihen,  vaan  sokkeloiden  ratkaisemiseen  ollaan  tehty

monia eri ratkaisutapoja, joissa kaikissa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Milena Karovan ja muiden [2016] artikkelissa tehtiin vertailu kolmesta  sokkeloita

ratkovasta algoritmista niiden nopeuden ja löydetyn reitin pituuden perusteella. Nämä

algoritmit ovat A* (A star), vetäytymisalgoritmi (backtracking algorithm) ja GAPP (Ge-

netic Algorithm Path Planning). A* on yleisesti käytetty roboteissa navigointia tai reitin

rakentamista (route-building) varten sekä myös niissä roboteissa, joille on tarvetta löy-

tää lyhyin reitti sokkeloista. A* suosii valintoja, jotka vievät sen lähimmäksi maaliaan

heuristisen “paras-ensin” algoritmin tapaan. [Karova et al. 2016]

Vetäytymisalgoritmi toteutetaan rekursiolla, ja se tutkii kaikkia vaihtoehtoja aloit-

taen satunnaisesta ratkaisusta ja vetäytyen taaksepäin, jos mikään uusista vaihtoehdoista

ei näytä johtavan eteenpäin. Sitä käytetään muun muassa shakkiin, sokkelon läpäisemi-

seen ja erilaisiin tekoälyongelmien ratkaisuun. [Karova et al. 2016]

Vertailun  lopputuloksena  on,  että  vetäytymisalgoritmi  toimii  hyvin  pienissä

sokkeloissa, joissa on vain vähän seiniä ja umpikujia. Niissä tapauksissa se löytää kol-

mesta  algoritmista  tehokkaimmin  nopeimman reitin.  A* sen  sijaan  toimii  paremmin

isommissa ja monimutkaisemmissa sokkeloissa. Yleisesti ottaen se suoriutui paremmin

kuin kaksi muuta algoritmia. [Karova et al. 2016]

Geneettinen  algoritmi  on  käyttökelpoinen  joissain  tapauksissa.  Se  ei  pääasiassa

löytänyt yhtä lyhyitä reittejä kuin A*, mutta reitit löytyivät nopeammin kuin A*:llä, jo-

ten joissain tilanteissa tämä voi olla suositeltava ratkaisu. [Karova et al. 2016]

Vetäytyvään algoritmiin verrattuna geneettinen algoritmi löysi pääasiassa parempia

eli lyhyempiä reittejä. Toisena  merkittävänä erona oli, että vetäytyvän algoritmin suo-

riutuminen  oli  vaihtelevaa  ja  löydetyn  reitin  pituus  saattoi  vaihdella  suurestikin

toteutuskerrasta riippuen. Geneettisen algoritmin löytämät ratkaisut olivat tasaisempia

siinä suhteessa. [Karova et al. 2016]

M.N. Sagming ja muut [2006] taas vertailivat myös erilaisia sokkelon ratkaisevia al-

goritmeja  geneettiseen  algoritmiin.  Vertailtavana  olevat  algoritmit  olivat  syvyyshaku

(Depth-first search), leveyshaku (breadth-first search), A* algoritmi, Dijkstran algoritmi

ja ahne paras-ensin haku (greedy best-first search). [Sagming et al. 2019]

Testien lopputuloksena nähdään, että geneettinen algoritmi onnistui löytämään no-

peita reittejä tehokkaammin kuin muut mainitut algoritmeista niin kauan kuin sokkelon

koko oli  pienempi  kuin 10*10 ruutua ja ratkaisun pituus  oli  korkeintaan  12 askelta.

Muut algoritmit onnistuivat löytämään tien ulos myös, mutta hitaammin. Toisiinsa ver-
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rattuna muilla algoritmeilla ei ollut juuri eroa ja geneettinen algoritmi oli kaikkien tes-

tien ajan selkeästi muista poikkeava yksilö. Mitä tulee isompiin sokkeloihin, joissa vaa-

dittu askelmäärä oli 20 tai enemmän, geneettinen algoritmi suoriutui muita huonommin.

Se löysi yhä optimaalisen reitin maaliin samoin kuin muut algoritmit, mutta sillä  kesti

huomattavasti  pidempään.  Tutkimuksessa kuitenkin esitetään tapoja miten algoritmin

toimintaa voitaisiin parantaa, kuten sopivuusfunktion muokkaaminen.  [Sagming  et al.

2019]

Myös N.S. Choubeyn [2012] teki sokkelonratkaisijan geneettisten algoritmien voi-

min.  Hänen toteutuksessaan sokkelo  oli  rakentunut  soluista,  joita  pitkin  kromosomit

kulkivat yksi solu kerrallaan. Kromosomien geenit olivat kuvattu listalla numeroilla nol-

lasta kolmeen, jossa jokainen numero oli  yksi ilmansuunta,  joihin kromosomi liikkui

yhden  solun  kerrallaan.  Alkupopulaatiossa  kromosomilla  oli  geenejä  tuplasti

neliönmallisen sokkelon sivun verran, mutta niiden määrä kasvoi sukupolvien edetessä.

[Choubey 2012]

Kromosomin sopivuus laskettiin sen etäisyydestä lähtö- sekä päättöpisteeseen näh-

den. Risteytys toteutettiin siten, että kahden vanhemman geenit vähennettiin toisistaan

sekä geenit summattiin yhteen, jolloin saatiin kaksi lasta. Koska suuntia johon kromoso-

mi voi liikkua on neljä, operaatiot tehtiin siten, että kolmea suuremmat luvut palautettiin

samaan 0 – 3 skaalaan. Esimerkiksi geenien, joiden arvot ovat 2 ja 3, summaksi laske-

taan 1. Mutatoinnin mahdollisuus oli 10%, ja silloin satunnainen geeni kromosomista

muutetaan  satunnaiseksi  arvoksi  väliltä  0-3.  Lopputuloksena  algoritmi  toimi  kuten

tarkoitettu. [Choubey 2012]
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5 Yhteenveto
Tässä tutkielmassa perehdyttiin geneettisiin algoritmeihin ja niiden soveltamiseen sok-

keloiden  ratkaisemisessa.  Geneettiset  algoritmit  ovat  monimutkainen  aihealue  niiden

optimoimisen kannalta. Niiden parametreilla on  suuret vaikutukset algoritmin toimin-

taan ja niiden optimaaliset asetukset riippuvat suoritettavasta tehtävästä ja algoritmin ra-

kenteesta. On ehdotettu monia erilaisia tekniikoita, joilla algoritmeja pystytään kehittä-

mään  paremmiksi  ja  tehokkaammiksi,  mutta on  aina  tilannekohtaista,  toimivatko  ne

omalle algoritmille. On tärkeää miettiä, millä tavalla kromosomit risteytetään keskenään

ja miten populaatiosta valitaan vanhemmat.  Myös sopivuuden laskemiseen on monia

tapoja ja eri asioita voi painottaa eri tavoilla. Kumpi on tärkeämpää: vastauksen etäisyys

maalista vai vastauksen potentiaalisuus tulevia sukupolvia ajatellen.

Kuten  muissakin  geneettisissä  algoritmeissa,  myös  sokkeloita  ratkaistaessa  voi

sanoa, että yleisesti ottaen suurempi populaatio on parempi. Tämä ei kuitenkaan ole aina

paras  vaihtoehto,  jos  tehokkuutta  on  tarpeen  miettiä.  Suuremmalla  populaatiolla

vaaditaan enemmän laskentatehoa lopullisten ratkaisujen löytämiseen, eivätkä ratkaisut

välttämättä ole merkittävästi parempia kuin pienen populaation suoritukset. Sama pätee

sukupolvien  määrään.  Myös  kromosomin  pituus,  vaikka  intuitiivisesti  helposti

ajattelisin  suuremman olevan  aina  parempi,  ei  välttämättä  toimi  populaation  eduksi.

Liian  suuri  pituus  vähentää  evolutiivista  painetta,  eivätkä  kromosomit  löydä  yhtä

nopeita reittejä sokkelon läpi. Liian pieni pituus taas saattaa johtaa siihen, ettei maalia

edes löydetä.

Geneettisiä algoritmeja luodessa pitääkin olla tarkkana ja kärsivällisenä, jotta testaa

omaa  ohjelmaansa  huolella  ja  monilla  eri  parametreilla  ja  tekniikoilla  optimaalisen

kokoonpanon löytämiseksi. Ratkaisutapoja on monia,  eikä absoluuttisesti parasta tapaa

välttämättä ole mahdollista löytää, mutta lähelle voi aina pyrkiä.  
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