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Sammanfattning

Genetiska algoritmer, som baseras på den biologiska evolutionen, har historiskt sett används till att 

lösa komplexa problem med väldigt stora lösningsrymder.

I den här rapporten beskriver vi hur vi implementerar en genetisk algoritm och en hissmodell, och 

undersöker möjligheterna att med hjälp av den genetiska algoritmen konstruera ett välfungerande 

hisstyrningssystem.

Trots att vi inte lyckas få fram ett tillfredsställande hisstyrningssystem, finner vi potential att lösa 

dylika problem med genetiska algoritmer, och redogör för hur man kan göra det.

Abstract

Genetic algorithms, based on the concept of biological evolution, have historically been used to 

solve complex problems with huge solution spaces.

In this paper, we describe how we implement a genetic algorithm and an elevator simulation model,  

and examine the  possibilities  to  use  the  genetic  algorithm to crate  a  well  functioning elevator 

control system.

Despite our failure to come up with a satisfying control system, we find a lot of potential to solve  

this kind of problems with genetic algorithms and describe a possible process for doing this.
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Introduktion
De flesta hissar har i grund och botten en uppgift: att ta personer upp och ner mellan våningsplan. 

För att så många ska få hjälp så snabbt som möjligt måste hissen ta kvalificerade beslut om vilka 

våningar och riktningar som ska prioriteras. En mängd olika hisstyrningsalgoritmer har utvecklats 

genom åren och det är ett komplext område inom vilka många har forskat såväl vetenskapligt som 

kommersiellt, där det sistnämnda antagligen innebär att det finns en mängd forskning för vilken 

resultaten inte har publiceras (Crites, R.H. och Barto, A.G. 1998).

I den här rapporten beskriver vi hur vi utvecklar en modell för att simulera en hiss samt hur vi 

använder den modellen för att visualisera och utvärdera hisstyrningsalgoritmer. Vidare undersöks 

hur genetiska algoritmer kan användas för att utveckla ett system för hisstyrning. Detta gör vi 

genom att generera algoritmer för styrsystem och jämföra dem med ett sedan tidigare känt och 

beprövat system.
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Bakgrund

Hisstyrning
I storstäder blir det allt vanligare med höga byggnader i behov av ett effektivt hissystem. Dåligt 

utformade styrsystem leder till långa väntetider, både innan och under färd, och till trafikstockning 

under de tider på dygnet då människor anländer mer frekvent - typiskt i rusningstid på morgonen 

eller vid stängning. (Horejsi, J., Horejsi, P. och Latif, M. 2011)

Horejsi, Horejsi och Latif påpekar också att forskning om hisstyrning, trots dess utbreddhet, är 

relativt nytt, med start under slutet av 80-talet. På senare tid har allt mer forskning bedrivits i ämnet 

och man har provat att styra hissar med flertalet sofistikerade system som bygger på artificell 

intelligens. Neurala nätverk och reinforcement learning är exempel på sådana tillvägagångssätt, 

men det finns många fler (Crites, R.H. och Barto, A.G. 1998). Man har även tagit till genetiska 

algoritmer. Cortes, P., Larraneta, J. och Onieva, L. skrev 2004 en uppsats om sådan forskning, men 

den behandlar istället grupper av hissar - ett mer komplext problem än att bara styra en hiss, vilket 

är det vi har begränsat oss till.

Genetiska algoritmer

Historia och beskrivning
Genetiska algoritmer har använts som en form av optimeringsmetod ända sedan 60-talet (Mitchell, 

M. 1996). Namnet kommer av att metoden försöker imitera den biologiska evolutionen. Man utgår 

ifrån en uppsättning individer som representerar olika beteenden och korsar sedan de individer som 

uppnår bäst resultat för att på så sätt få en ny generation med förhoppningsvis ännu dugligare 

individer. Korsningen definieras av en egen funktion (eng. crossover function) som tar två individer 

och kombinerar dem för att producera en ny individ. Dugligheten bestäms av en duglighetsfunktion 

(eng. fitness function) som tilldelar varje individ ett duglighetsvärde. I regel utförs även mutationer 

av individerna med en viss sannolikhet inför varje ny generation. 

Ofta genomförs optimeringar av den genetiska algoritmen som går emot den biologiska modellen, 

men likheterna är ändå stora. Exempel på metoder som går emot biologin är att låta de starkaste 

individerna i en generation både föröka sig och samtidigt bli kvar till generation.
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De individuella beteendena kodas med hjälp av kromosomer, i praktiken teckensträngar där tecknet 

(allelen) på varje enskild position (locus) avgör någon specifik egenskap eller drag hos individen. 

Något som är vanligt är att man låter positionen beteckna ett visst tillstånd hos modellen och tecknet 

en handling som ska utföras av individen. Att ha långa kromosomer och ett stort alfabet medför att 

olika beteenden kan modelleras med högre precision. Det innebär samtidigt att lösningsrymden som 

ska utforskas blir stor vilket gör det nödvändigt att gå igenom ett stort antal generationer med 

många individer för att komma fram till en optimal individ. Det är med andra ord viktigt att hitta en 

bra balans mellan kromosomlängden och alfabetets storlek; vad som fungerar beror helt på vilket 

problem man vill lösa. (Mitchell, M. 1996)

Genetiska algoritmer för hisstyrning
Skälet till att vi valde att utveckla ett hisstyrningsbeteende med hjälp av just genetiska algoritmer är 

att problemet är ett typiskt inlärningsproblem, där prestationen kan förbättras genom att man tar 

vara på drag eller kombinationer av drag från dugliga individer. Det är också ett problem med en 

kolossalt stor lösningsrymd, vilket gör det olämpligt att angripa med uttömmande sökning eller 

liknande. 
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Utformning av testmjukvaran

Inledning
För att effektivt kunna testa olika hisstyrningsalgoritmer och utvärdera deras effektivitet krävs en 

simuleringsmodell; att utvärdera algoritmerna analytiskt vore alltför komplext. Flera möjligheter 

finns för hur denna modell ska utformas. Bland annat finns det färdiga modelleringsverktyg som 

skulle kunna lämpa sig för vårt arbete, där fysik och visualisering ingår. Arena Simulation Software 

är ett sådant program, som användes av Horejsi, J., Horejsi, P. och Latif, M. (2011). De verkade 

dock ha blivit begränsade av att mjukvaran inte var specifikt anpassad för deras 

användningsområde. Eftersom programmet dessutom kostar pengar valde vi bort det. Istället för att 

lägga tid på leta efter ett lämpligt modelleringsprogram bestämde vi oss för att utveckla en egen 

simulator i språket Python.

Nedan följer en beskrivning av hur de olika komponenterna i mjukvaran hänger ihop och 

samverkar. Sedan beskrivs styrsystemet som kontrollerar hissen enligt ett beteende som definieras 

av en kromosom.

Komponentöversikt
Figuren nedan beskriver hur de olika Python-modulerna som utgör programmet hänger ihop. Det 

finns en tydlig uppdelning mellan sådant som rör modellen, visualisering av körningarna, 

styrbeteenden samt den genetiska algoritmen. 
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Modellen
Modellen består av en hiss i en byggnad samt personer som anländer till de olika våningarna enligt 

någon sannolikhetsfördelning. Horejsi, Horejsi och Latif hade problem med att de var låsta till hur 

modellen var konstruerad, till exempel hur många våningar byggnaden skulle ha. Vår modell har 

gjorts så detaljerad och kraftfull som möjligt.

Utöver antal våningar kan man i vår modell bestämma hur långt det ska vara mellan dem (vilket 

naturligtvis påverkar hissens färdsträcka och restid), vilken ankomstfördelning resenärerna på varje 

våning ska ha, hur lång tid det tar för hissens dörrar att öppnas och stängas och mycket mer (se 

Appendix.1 för de exakta värden vi använde under testning).

Det finns en mängd fördelar med detta. Dels kan algoritmen anpassas till det faktiska styrsystem 

som kommer att följa den i verkligheten, dels kan den användas av hisstyrningsalgoritmer som tar 

avancerade beslut, såsom att till exempel byta riktning mellan två våningar. Sist men inte minst blir 
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bedömningen av olika algoritmer verklighetsförankrad och trovärdig då den inte bortser från viktiga 

detaljer.

Genetisk representation av styrsystem
När man kodar mängden möjliga beteenden som en kromosomsträng, är det som tidigare nämnts 

viktigt att man gör det på ett sådant sätt att optimala beteenden kan uttryckas på det formatet.

Det enklaste sättet att garantera detta är att helt enkelt låta kromosomen uttrycka alla tänkbara 

tillstånd som modellen kan befinna sig i och alla möjliga handlingar som hissen kan utföra. Med tio 

våningar och en hiss kan knapparna på våningsplanen vara aktiverade på 2^18 olika sätt (upp och 

ner för alla våningar utom den översta respektive understa där det bara finns en knapp), knapparna i 

hissen på 2^10 olika sätt samtidigt som hissen kan befinna sig på tio olika våningar, färdas upp, ner, 

eller inte alls samt vara full eller icke-full. Denna hastiga och troligen för låga approximation ger en 

tillståndsmängd av storleken

218⋅210⋅3⋅2≈1016

vilket skulle vara en alldeles för stor kromosomlängd. Vi ställs därför inför problemet att bedöma 

vilka aspekter som är viktigast att ha med i kromosomen för att beskriva världen.

Kunskap som vi har antagit är vital för ett bra beteende är var det finns väntande resenärer och var 

de som är på hissen är på väg, relativt till hissens position, samt huruvida det finns plats för fler 

personer i hissen eller inte. 

Hissens situationstillstånd beskrivs som en kombination av följande villkor: 

• waiting_state: Var personer väntar på att bli upplockade av hissen. Ett av tre fall:

1. Flest personer i hissens färdriktning (“framför” hissen).

2. Lika många i båda riktningar.

3. Flest personer i hissens motsatta färdriktning (“bakom”).

• travelling_state: Var resenärerna som befinner sig i hissen vill gå av. Ett av tre fall:

1. Flest personer vill gå av på någon våning i hissens färdriktning.

2. Lika många vill gå av i båda riktningar.

3. Flest personer vill gå av på någon våning i hissens motsatta färdriktning.

• proximity_state: Om någon vill gå på eller av vid de våningar som är precis intill hissen 
ovanför och under. Mellan inget och alla av fyra fall (alla kombinationer ger totalt 16 
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fall):

1. Minst en passagerare vill gå ombord på närmsta våning i hissens färdriktning.

2. Minst en passagerare vill gå av på närmsta våning i hissens färdriktning.

3. Minst en passagerare vill gå ombord på närmsta våning i hissens motsatta 
färdriktning.

4. Minst en passagerare vill gå av på närmsta våning i hissens motsatt färdriktning.

• capacity_state: Om hissen är full eller inte. Ett av två fall:

1. Hissen är full.

2. Hissen är inte full.

Positionen i kromosomen beräknas sedan med formeln

situation_index = proximity_state * 18 + wait_state * 6 + travelling_state * 2 + capacity_state

vilket ger ett unikt tal mellan 0 och 288 för varje kombination av situationsvariabler. Vårt 

kromosom är således 288 gener långt, vilket är en förhållandevis kort kromosomlängd med tanke på 

hur komplext problemet är (jämför Olsson R. och Tarandi A. 2011).

Varje position innehåller i sin tur en av följande tre alleler:

1. Fortsätt framåt.

2. Vänd om (byt riktning och åk åt andra hållet).

3. Stanna vid nästa våning i färdriktningen.

Vår utgångspunkt var att vara väldigt liberala med hur hissarna får bete sig. En regel som finns i 

verkliga hissar är att de inte får åka upp om de har plockat på personer som vill åka neråt. Vår 

hypotes var att sådana beslut ändå kunde bidra till en bättre hiss i form av genomgående lägre 

vänte- och restider, även om några personer fick lida lite, och att detta utilitaristiska beteende skulle 

vara intressant ur forskningssynpunkt. Ett problem med detta som upptäcktes efter testning var att 

hissarna ofta fastnade genom att åka fram och tillbaka när de var mellan två våningar. För att 

motverka detta införde vi en regel som sa att hissarna inte får byta riktning när den inte står stilla 

om det samtidigt finns resenärer i hissen. Denna regel gjorde  att “vänd om”-allelen blev 

verkningslös på vissa positioner (vi valde att låta hissen åka vidare istället) men förbättrade 

resultatet väsentligt.

Styrsystemsmodulen (se Illustration 1) styr hissen genom att reagera på bestämda händelser i 

modellen: när hissen befinner sig mitt mellan två våningar, när en person anländer till en våning 

11



(och trycker på knappen) samt efter av- och påstigning. Vid dessa händelser räknar styrsystemet ut 

ett situationsindex och utför handlingen som ligger på motsvarande plats i kromosomen.
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Experiment

Inledning
I följande kapitel beskrivs strukturen hos de experiment som undersöker hur genetiska algoritmer 

kan användas för att generera ett fungerande hisstyrningssystem. En detaljerad beskrivning ges av 

parametrarna för evolutionen såsom duglighets- och korsningsfunktion och mutationssannolikheter. 

Sedan beskrivs hur vi har definierat scenarier som representerar typiska förhållanden för att testa 

styrsystemen i samt det kontrollstyrsystem vi jämfört hissarna med.

Evolutionen

Duglighetsfunktion
Hur bra slutresultat en genetisk algoritm kan ge beror till stor del på valet av duglighets- och 

korsningsfunktion. Duglighetsfunktionen ska utvärdera varje hissbeteende på ett sådant sätt att det 

belönar förändringar som kan tänkas leda till ett optimalt beteende, oavsett i vilken fas av 

utvecklingen den nuvarande populationen befinner sig i. Olika aspekter kan prioriteras beroende på 

hur effektiva beteendena är. I samtliga tester användes följande duglighetsfunktion för ett specifikt 

scenario:

fitness(scenario):
if scenario.fraction_served == 0:

return 0
elif scenario.fraction_served < 0.5:

return fraction_served / 10000000
else:

return 1000 * scenario.fraction_served^5 /  
(average([t^2 for t in scenario.wait_times] + 

  [t^2 for t in scenario.travel_times]) * 
  scenario.max_system_time))  

Namnen i funktionen betyder följande:

• scenario: Det avslutade scenariot för vilket kromosomen har testats.

• fraction_served: Andelen betjänade personer av alla som anlände till systemet (mellan 0 och 
1).

• wait_times, travel_times: Alla väntetider respektive restider för de personer som fick åka 
med hissen.

• max_system_time: Den maximala tid som en person fick vänta på hissen, oavsett om 
personen fick resa med hissen innan simuleringens avslutning eller inte.
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För scenarier där ingen av personerna i systemet betjänades (första if-satsen) tilldelas individen 

duglighetsvärdet 0 - dessa individer är uppenbarligen helt dysfunktionella och behöver ingen mer 

sofistikerad utvärdering.

Individer som hjälper mindre än hälften av personerna tilldelas ett högre men fortfarande väldigt 

lågt betyg (andra if-satsen), som helt beror på antalet personer som fick hjälp. Detta medför att de 

tidiga primitiva beteendena uppmanas att helt ignorera långa väntetider hos resenärerna och istället 

fokusera på att hjälpa så många som möjligt.

De individer som lyckas ta sig över tröskeln att betjäna minst hälften av alla potentiella resenärer 

bedöms enligt en funktion som även belönar beteenden som ger korta och rättvisa vänte- och 

restider (tredje if-satsen). Ett scenario där två personer väntar fem sekunder var anses vara bättre än 

ett där den ena får vänta i en sekund och den andra i nio sekunder. Därför används, liksom hos 

Crites, R.H. och Barto, A.G. (1998), kvadrerade väntetider. Detta multipliceras med den maximala 

väntetiden för någon person i systemet. Andelen betjänade personer upphöjs till fem för att en liten 

förbättring i detta ska ge stor utdelning i duglighetsfunktionen:

    0.6  ≈ 0.078, 0.7  ≈ 0.168, 0.8  ≈ 0.328, 0.9  ≈ 0.590 och så vidare. ⁵ ⁵ ⁵ ⁵

Detta multipliceras med 1000 för att tydligt särskilja dessa dugligare individer från de sämre.

Korsning och selektion
Som korsningsfunktion har vi valt så kallad flerpunktskorsning (eng. multi-point crossover) med 

fem brytpunkter. Detta visade sig vara överlägset enpunktskorsning då det senare tenderade att göra 

populationerna alltför homogena.

Selektionssystemet, som avgör vilka organismer som ska para sig inför nästa generation har 

utformats på ett sådant sätt att organismer med ett högt duglighetsvärde ska gynnas, men ger 

samtidigt organismer med ett lägre värde en rimlig chans att para sig. Dessutom behålls de fyra 

bästa organismerna till nästa generation. Appendix.2 innehåller den exakta koden för hur vi 

genomförde korsning, selektion och mutation.

Mutation
Mutation är en viktig del i genetiska algoritmer som ser till att det förs in nya beteenden i systemet 

och förhindrar att evolutionen fastnar i ett lokalt maximum. Samtidigt har mutationer potential att 
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förstöra välfungerande beteenden och förhindra att ett optimalt beteende hittas. Ett sätt att råda bot 

på detta är att använda olika mutationssannolikheter i olika skeden av evolutionen. Idealet vore om 

mutationerna minskade allteftersom och sedan försvann helt när man närmade sig det globala 

maximet, men det finns förstås inget sätt att identifiera det scenariot. Vi valde att på olika sätt 

minska mutationssannolikheten i takt med att evolutionen fortgick. Exakt hur detta 

implementerades beskrivs i samband med experimentresultaten.

Övrigt
Alla experiment utfördes med en startpopulation på 32 slumpade individer. Varje scenario 

simulerades i mellan 9000 och 13000 steg, där varje steg i vår modell motsvarar 0,1 sekunder vilket 

motsvarar ungefär en kvart i verkligheten -  en bra kompromiss mellan något som går snabbt att 

testa men ändå ger tillräckligt med tid för att bedöma hissarnas beteende.

Scenarier
I en traditionell kontorsbyggnad kan man rimligtvis dela upp fördelningen för hur många personer 

som anländer till olika våningar i tre olika scenarier, som motsvarar olika tider på dygnet. Vi har 

därför modellerat tre ankomstfördelningar för respektive morgonen, kvällen och tiden däremellan.

På morgonen anländer personer väldigt frekvent till bottenvåningen och vill ta sig till någon våning 

högre upp i byggnaden, medan trafiken neråt eller mellan våningsplan är väldigt liten. Mitt på 

dagen kan man anta att folk åker lite hur som helst - resenärerna är jämnt fördelade mellan alla 

våningsplan och reser till alla våningsplan i lika stor utsträckning. På kvällen stänger kontoret, och 

alla våningsplan förutom bottenvåningen får en hög tillströmning av resenärer som vill ta sig till 

bottenvåningen. Det sistnämnda scenariet är teoretiskt sett det scenario där en framavlad algoritm 

har störst sannolikhet att överträffa paternosteralgoritmen (se nästa styckte), då en girig hiss skulle 

fyllas på väg upp i byggnaden och behöva vända innan den har besökt alla våningar. Detta resulterar 

i att de översta våningarna aldrig besöks av hissen och således att personerna aldrig får komma 

därifrån.

Vi kör evolutioner både där individerna tränar helt och hållet på ett av de tre scenarierna, för att bli 

riktigt bra på detta, men också en evolution där individerna tränar på alla tre scenarier parallellt med 

förhoppningen att de ska bli mer mångsidiga. Under varje generation körs dels ett antal nya 

slumpade scenarier av rätt typ, men också ett antal förutbestämda som är samma för alla 

generationer. Resultaten viktas så att de slumpmässiga scenarierna inte påverkar resultatet lika 
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mycket, för att göra evolutionen mer överskådlig. 

Se Appendix.3 för exakta scenariespecifikationer.

Jämförelse med kontrollstyrsystem
För att ha något att kontrollera våra framtagna styrsystem mot har vi implementerat en separat 

styrningsalgoritm. Kontrollalgoritmen är en paternoster-modell som i enkla ordalag går ut på att 

hissen girigt försöker hjälpa så många personer som möjligt utan att byta riktning (Wikipedia, 

Paternoster). Denna garanterat fungerande algoritm gav oss en fingervisning om hur bra en “bra“ 

hiss är.
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Resultat

Introduktion
Här presenteras resultaten från de experiment som beskrivs i föregående kapitel. Totalt utfördes fyra 

evolutioner. Tre av dessa syftade till att utveckla specialiserade styrsystem för de olika 

scenarietyperna genom att bara köra simuleringarna på motsvarande scenarier. Under den fjärde 

evolutionen testades däremot styrsystemen på alla tre scenarietyper, vilket torde ge ett mer 

mångsidigt styrsystem som är dugligt i mer varierande situationer. Denna evolution användes 

dessutom för att jämföra två olika sätt att mutera populationen på. 

De bästa individerna från varje evolution testas dessutom mot varandra och paternosteralgoritmen i 

mer slumpmässiga förhållanden för att ges ett slutgiltigt betyg. Det visar sig att samtliga styrsystem 

uppnår betydligt sämre resultat i detta slutgiltiga test, än i deras respektive evolution.

I nästa kapitel diskuteras förmodade orsaker till systemens tillkortakommanden.

Evolution av specialiserade styrsystem
Följande experiment utfördes för att generera styrsystem lämpade för att klara av ett specifikt av de 

tre scenarierna. Varje individ kördes på 4 scenarier som var detsamma för alla generationer, samt 

två scenarier som varierades i varje generation – totalt sex scenarier per generation. 

Duglighetsvärdet beräknades på följande vis:

fitness = fitness_static1 + fitness_static2 + fitness_static3 + fitness_static4 +
  (fitness_random1 + fitness_random2) / 3

De enskilda duglighetsvärdena beräknas enligt funktionen under Experiment > Duglighetsfunktion 

och duglighetsvärdena för de varierande scenarierna ges en vikt för att dessa inte ska ha lika stort 

inflytande som de statiska scenarierna, för att enklare kunna avgöra om individerna blir bättre under 

evolutionens gång.

Mutationssannolikheten sattes utifrån vilken generation evolutionen befann sig i på följande sätt 

(där sannolikheten är att en mutation inträffar för varje plats i kromosomen):
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Generationer Mutationssannolikhet (för varje 
kromosomposition)

0-9 1
10

10-29 1
25⋅generationsnummer

30-49 1
60⋅generationsnummer

50-100 0

Resultaten från respektive evolution finns att utläsa i graf 1, 2 och 3. I allmänhet kan man se att det 

inte krävs många generationer för att nå upp till evolutionens maxnivå. Samtliga beteenden nådde 

vad som kan anses som deras toppunkt på mindre än 60 generationer, och evolutionen som utfördes 

på standardscenariot blev i princip klar innan 30 generationer, om än med ytterst halvdana resultat. 

Att resultaten nästan verkar bli sämre snarare än bättre efter 50 generationer i morgon- och 

kvällsevolutionen skulle möjligen kunna bero på att  mutationssannolikheten är satt så att den stängs 

av helt efter 50 generationer. De hackiga resultaten förklaras av att det finns en viss slumpmässighet 

i exakt hur scenarierna som körs ser ut. Den uppmärksamme läsaren ser att topparna och dalarna till 

hög grad följer samma mönster för paternoster-beteendet och våra organismer. 
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Evolution av hybridstyrsystem
Följande experiment utfördes för att generera ett styrsystem lämpat för att klara av alla tre olika 

scenarier. Varje individ utvärderades i ett scenario av varje typ som var desamma för alla 

generationer, samt ett scenario av varje typ som varierades i varje generation – totalt sex scenarier 

per generation. Duglighetsvärdet beräknades på följande vis:

fitness = fitness_standard * fitness_morning * fitness_evening + (fitness_standard_random * 
fitness_morning_random * fitness_evening_random) / 3

fitness_scenariotyp är duglighetsvärdet för ett visst scenario beräknat enligt funktionen under 

Experiment > Duglighetsfunktion och produkten av duglighetsvärdena för de varierande scenarierna 

ges en vikt som är mindre än ett för att dessa inte ska ha lika stort inflytande som de statiska 

scenarierna, för att enklare kunna avgöra om individerna blir bättre under evolutionens gång.

Samma test utfördes två gånger där mutation av de individer som behålls till nästa generation 

muterades i ena testet men inte i den andra. Mutationssannolikheten sattes utifrån vilken generation 

evolutionen befann sig i på följande sätt (där sannolikheten är att en mutation inträffar för varje 

plats i kromosomen):

Generationer Mutationssannolikhet (för varje 
kromosomposition)

0-5 1
10

6-30 1
100

31-400 1
generationsnummer⋅5
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Med mutation på de bästa individerna
I detta experiment genomfördes en evolution där de fyra bästa individerna i varje generation sparas 

till nästkommande, men har lika stor sannolikhet att muteras som alla andra individer.

Graf 4 visar duglighetsvärdet för den bästa individen i varje generation för varje scenario, och det 

finns ett antal saker att lägga märke till. Det mest uppenbara är att det inte finns någon tydlig 

utveckling. Förutom ökningen från noll-värden i början tycks duglighetsvärdet variera så gott som 

slumpmässigt mellan generationer utan att stiga överlag, trots förekomsten av vissa lokala ökningar. 

Man ser även (om man tittar noga) att kvällsrusnings-scenarierna, de blåa och gula linjerna, 

genomgående ger mycket lägre duglighet än andra scenarier. Det förekommer även ett antal spikar 

för de varierande scenarierna.

I Graf 5 syns det sammanräknade duglighetsvärdet för den bästa individen i varje generation. Här 

ser man tydligt samma mönster, det vill säga frånvaron av en konsekvent förbättring av individernas 

prestationer. En tydlig spik förekommer runt generation 250 och samma spik kan identifieras i Graf 

4. Antagligen var det varierande standard-scenariot för den generationen väldigt gynnsamt för 
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någon individ som lyckades få en hög duglighet för det scenariot och därför utsågs som den bästa i 

den generationen.

När paternoster-systemets värden jämförs med de framavlade (Graf 6) blir det uppenbart att denna 

evolution inte gav något bra resultat. Skalan är förvisso tämligen skev – de allra lägsta 

duglighetsvärdena är mindre än ett (så gott som samtliga för kvällsscenarierna), varför det 

sammanräknade värdet minskar när de multipliceras enligt duglighetsfunktionen. Paternoster-

systemets värde ligger generellt över ett, varför det ser ut som att den är mycket bättre i jämförelse 

med de andra styrsystemen än vad den egentligen är. Det är dock ett faktum att de framavlade 

systemen ändå inte ligger i samma klass som paternoster-systemet.

Utan mutation på de bästa individerna
I detta experiment muterades aldrig de individer som behölls mellan generationerna. Graf 7 

illustrerar utvecklingen inom de specifika scenarierna, och ger en helt annan bild än Graf 4. Här ser 

man tydligt att styrsystemen ”lär sig” att klara av de scenarion som är samma för alla generationer. 

Eftersom de bästa individerna inte riskerar att muteras sönder bibehålls denna kunskap, så att 

duglighetskurvorna ser ut som de gör i grafen.

Detta står i rak kontrast mot hur de presterar i de varierande scenarierna. Där ser det mer likt ut 

grafen för de som muterades (Graf 4), även om man kan ana en generell ökning mot slutet av 

evolutionen. Av detta kan man dra slutsatsen att även dessa hybridsystem utvecklar ett beteende 

som mest är lämpat för ett väldigt specifikt scenario. Denna slutsats diskuteras mer utförligt senare. 

Graf 8 visar hur det sammanräknade duglighetsvärdet utvecklas. Det är en relativt väntad bild, där 

såväl den bästa individens duglighet som genomsnittet för populationen stiger stadigt och 

överträffar de värden som erhölls i föregående test när de bästa individerna muterades.

När man jämför med paternoster-systemet märker man dock att det inte är några mirakel vi talar 

om. Liksom den förra liknande grafen lider Graf 9 av en skev skala, men det är fortfarande 

uppenbart att de utvecklade styrsystemen inte når upp till samma nivå. Förutom den enorma spiken 

runt generation 320 (som förövrigt syns i alla grafer för detta test och kommer av att paternostern 

fick ett väldigt högt fitnessvärde på ett av de slumpmässiga scenarierna den generationen, som 

antagligen var ovanligt enkelt jämfört med de andra) ligger paternoster-systemets värden på ungefär 

samma nivå som föregående test, vilket indikerar att båda testen innehöll ungefär samma 

utmaningar för styrsystemen vilket gör det berättigat att jämföra resultaten.
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Jämförelse av testerna
Graf 10 illustrerar skillnaden mellan de två testerna. Där evolutionen utan mutation för de bästa 

individerna visar en påtaglig ökning i duglighetsvärde ju längre evolutionen pågår, både för den 

bästa individen och för populationens genomsnitt, syns ingen konsekvent ökning i det andra testet. 
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Graf 12: Jämförelse av medelduglighetsvärde mellan alla beteenden på morgonscenario. Den 
kvällsanpassade algoritmen har ett medelvärde av 0.
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Graf 11: 10 st slumpvis valda jämförelser mellan alla beteenden på morgonscenario. Den 
morgonanpassade algoritmen presterar ganska jämnt, och förhåller sig ganska bra till  
paternoster.



Graf 13: 10 st slumpvis valda jämförelser mellan alla beteenden på kvällsscenario. Den  
kvällsanpassade algoritmen presterar ganska jämnt, och förhåller sig ganska bra till  
paternoster. I ett fåtal fall får den till och med högst duglighetsvärde av alla, men i andra fall  
presterar den sämre än hybriden som är den näst bästa kromosombaserade algoritmen.  
Toppen i andra fallet förklaras rimligen av att det var ett ovanligt enkelt händelseförlopp, då  
även paternoster presterade ovanligt bra där. 
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Graf 14: Jämförelse av medelduglighetsvärde mellan alla beteenden på kvällsscenario. Den 
kvällsanpassade algoritmen förhåller sig ganska bra till paternoster, men är väldigt anpassad  
till just kvällsscenariot då den får extremt låga duglighetsvärden i båda de andra fallen.  
Detta till trots är den inte långt bättre än hybridvarianten som även presterar bra i  
standardscenariot.



   

Graf 15: 10 st slumpvis valda jämförelser mellan alla beteenden på standardscenario. Den  
standardanpassade algoritmen presterar väldigt ojämnt och är i flera fall sämre än de andra  
kromosombaserade algoritmerna, framförallt hybridvarianten.  
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Graf 16: Jämförelse av medelduglighetsvärde mellan alla beteenden på standardscenario.  
Den standardanpassade algoritmen presterar överlag bäst av de kromosombaserade  
algoritmerna, men är bara snäppet bättre än hybriden.



Jämförelse av styrsystem och resultat
Ett antal slutsatser kan dras ifrån de erhållna resultaten. Dels står det klart att inget av de framtagna 

styrsystemen har en chans mot paternostersystemet i slumpmässiga, och således mer verkliga, 

förhållanden. I allmänhet är det bästa beteendet för varje scenario det som tagits fram just för det 

ändamålet. 

Hybridsystemet står sig dock tämligen väl, framförallt sett till summan av resultaten för samtliga 

scenarier. Det är det systemet som lyckas hålla den högsta miniminivån på alla scenarier, och kan i 

vissa fall som sagt nästan mäta sig med det specialiserade systemet. Detta kan ställas i kontrast mot 

det kvällsanpassade styrsystemet som knappast kan anses som acceptabel för något annat än det 

egna scenariot. I just kvällsscenariot kan det dock anses som tämligen lyckat, och överglänser i ett 

fåtal fall till och med paternoster-systemet; det faktum att det gjorde det under evolutionen 

garanterar inte samma sak i detta fall, då scenarierna nu är helt slumpartade. 
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Diskussion
I följande kapitel diskuterar vi framförallt vad vi tror är de främsta anledningarna till att vi inte 

lyckades uppnå ett bättre resultat.

Vi diskuterar först duglighetsfunktionens utformning och betydelse samt dess utveckling under vårt 

arbete. Alternativa utformningar diskuteras även kort. Vi noterar även att svårigheten att testa 

styrsystemens kompetens kan ha påverkat resultaten. Sedan följer ett längre stycke om 

kromosomens utformning och eventuella brister.

Duglighetsfunktionen
En av de stora utmaningarna med att konstruera en genetisk algoritm är att definiera 

duglighetsfunktionen, eftersom en felaktig duglighetsfunktion ger dåliga eller helt felaktiga 

beteenden.

I vissa fall är det tämligen enkelt att sätta ett duglighetsvärde, enbart genom att betrakta 

kromosomen, till exempel då man vill ta fram ett värde som maximerar en matematisk formel; 

utifrån värdet ses enkelt vad resultatet blir. I många fall, inklusive vårt, är det dock svårt på gränsen 

till omöjligt att veta hur en bra lösning ser ut. Vår duglighetsfunktion är relativt simpel, men under 

forskningens gång märke vi att den är väldigt känslig för ändringar och minsta viktändring för en 

parameter påverkar resultatet enormt. 

Våra första experiment använde sig av en funktion som bara tog hänsyn till vänte- och restider hos 

de betjänade passagerarna. Detta låter bra i teorin och användes av Crites och Barto, men våra 

hissar presterade inte alls bra, trots att de presterade korta tider. Detta berodde på att tiden för de 

personer som aldrig fick åka med hissen inte räknades, på grund av sättet modellen är uppbyggd på, 

varför en hiss som lyckades ta ett litet antal personer snabbt räknades som “bra” trots att den 

lämnade tio gånger så många ståendes utan betjäning. Skälet till att vi valde att bara räkna personer 

som betjänas, är att det annars blir oförtjänt höga resultat om det dyker upp personer precis innan 

simuleringen slutar, då dessa har orimligt låg väntetid.

Vi lade därför till andelen betjänade personer av de som anländer i systemet under en simulering 

som en faktor i duglighetsfunktionen. Detta resulterade i mer användbara styrsystem eftersom de nu 

även var tvungna att betjäna många personer för att räknas som dugliga. 
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Dessa hissar betjänade en större del av personerna, men inte alla. För att tillrättavisa hissar som lät 

folk stå och vänta för länge, lade vi därför också till den maximala väntetiden av de som, när 

simuleringen avslutades, inte hade fått åka med hissen.

Att vi trots detta inte lyckades avla fram ett styrsystem som överträffade paternoster-hissen skulle 

delvis kunna bero på en otillräcklig duglighetsfunktion men också andra aspekter som diskuteras 

senare. Om mer tid lagts ner på att finjustera funktionen, hade vi förmodligen kunnat få en snabbare 

evolutionsprocess, vilket hade underlättat det övriga arbetet. 

Att låta en människa bedöma hissarnas beteende, en så kallad interaktiv genetisk algoritm, hade 

också kunnat ge bättre resultat. Nackdelen med detta är förvisso uppenbar - en eller flera personer 

skulle behöva utvärdera hundratals styrsystem och sätta betyg på dem, vilket är tidskrävande. Totalt 

värdelösa hissar skulle dock kunna upptäckas och sållas ut snabbt.

Svårt att testa
Ett problem med simuleringarna är deras slumpmässiga natur.  För att kunna göra en rättvis 

jämförelse av olika styrsystem krävs att de testkörs på exakt samma händelseförlopp. Risken är 

annars mycket stor att vissa individer inom en generation får enklare scenarier och därmed högre 

duglighetsvärden trots att de egentligen inte är mer effektiva. Dessutom vill man kunna jämföra 

resultat mellan olika generationer för att tydligt kunna se utvecklingen. Därför är det lockande att 

låta alla körningar ske på exakt samma scenarier. Nackdelen med detta är att man då kan missa 

situationer som råkar utebli i de scenarier man valt. När man sedan väljer ut en optimal individ finns 

det ingen garanti för att den kan hantera andra scenarier som inte tränats på. Vi valde en 

kompromiss där man under varje generation dels kör på ett antal nya slumpade scenarier, men också 

ett antal förbestämda som är samma för alla generationer. Resultaten viktas så att de slumpmässiga 

scenarierna inte påverkar lika mycket, för att göra evolutionen mer överskådlig.

kromosomens utformning
Som tidigare nämnts är det viktigt att kromosomen kan representera olika lösningar på problemet, 

och framförallt de lösningar som anses optimala. Eftersom testerna begränsas av tillgången på 

beräkningskraft och man således måste begränsa längden på kromosomen, är det viktigt att varje 

position har en meningsfull roll i lösningen. I vårt fall representerar varje position en unik situation 

som hissen kan befinna sig i, och det torde alltså vara positivt om kromosomen är konstruerat så att 
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hissen befinner sig i de olika tillstånden ungefär lika ofta. I figuren nedan som visar hur frekvent de 

olika hisstillstånden återkommer, ser man lätt att så inte är fallet. Vi kan direkt konstatera ett antal 

saker:

• 72 av de 288 tillstånden besöks aldrig

• De tio (3,7 %) vanligast förekommande tillstånden stod för drygt en tredjedel av alla 
förekomster (99000 av 287000 eller 34,5 % )

• De två vanligaste tillstånden (till vänster i grafen) motsvarar, från vänster att

1. hissen är full, det finns inga personer att hämta upp eller släppa på nästa våning utan 
de flesta vill av/på en bit framåt i hissens färdriktning

2. hissen är full, det finns inga personer att hämta upp eller släppa av på nästa våning 
utan de flesta vill av/på en bit bakåt i hissens färdriktning

Att en situation uppstår väldigt sällan betyder dock inte att det som står på motsvarande position är 

ointressant vid framtagandet av ett optimalt hissbeteende. Problemet med sättet som vi har valt att 

låta varje unik situation leda till en viss handling för hissen är det är extremt viktigt vad som står på 

positionen när situationen väl uppstår. Det är till och med så att en enda felaktig position i 

kromosomen kan förstöra ett i övrigt utmärkt beteende. Detta står i kontrast mot att istället låta varje 

allel styra styrkan hos någon viss egenskap hos organismen (till exempel hur mycket en bil ska 
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svänga om man försöker utveckla en bil), i vilket fall olika alleler inte nödvändigtvis resulterar i vitt 

skilda beteenden hos organismen.

En exempelsituation där beteendet kan förstöras av ett dåligt värde på en plats i kromosomen är: 

Hissen står på bottenvåningen och är full med resenärer som vill uppåt. Det står väntande personer 

på samtliga våningar. Om det på motsvarande position står att hissen ska “Stanna vid nästa våning”, 

vilket i det här fallet skulle tolkas som att stå kvar då hissen är i vila, kommer hissen att stanna kvar 

tills förutsättningarna ändras. Som förutsättningarna modelleras i nuläget, finns en stor risk att 

hissen fastnar för alltid.

Att situationen uppstår sällan gör bara saken värre eftersom det då ges väldigt få tillfällen att 

utvärdera olika värden under evolutionen. På grund av den slumpmässiga naturen hos simuleringar i 

allmänhet kan det alltså gå bra för beteenden som råkar ha denna negativa egenskap, vilket gör att 

den sprids vidare. En annan möjlighet är att den faktiskt har rensats bort av mängder av 

generationer, men sedan dyker upp igen i form av en mutation hos ett beteende som presterar så bra 

att det väljs som en optimal lösning. 

Slutsatsen som kan dras är att vårt system för att representera beteenden som kromosomer ställer 

alltför höga krav på de enskilda positionerna i kromosomen. I många fall ser vi det som självklart 

vilken allel som ska stå på en viss position, men trots det måste den genetiska algoritmen komma 

fram till värdet själv, med risk att sätta helt fel värde. Det nuvarande kromosomformatet bör 

utvärderas för att mer specifikt identifiera bristerna, samtidigt som man kan hjälpa evolutionen 

genom att i startpopulationen bestämma värdena på avgörande positioner för vilka man kan avgöra 

den mest passande allelen.

En möjlighet är också att det helt enkelt är svårt att konstruera en bra lösning utifrån de situationer 

som finns tillgodo. Det är mycket möjligt att ett optimalt beteende måste väga in fler faktorer än de 

som våra situationer ger. Här följer exempel på andra faktorer som skulle kunna tas med i 

beräkningarna:

• hur många personer som väntar på varje våning

• exakt hur många som redan står i hissen 

• vid vilken våning eller del av byggnaden hissen befinner sig i

• hur lång tid som gått sedan hissen besökt respektive våningar

• hur lång tid personer vid olika våningar har väntat
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Den tredje punkten skulle kunna mycket användbar vid till exempel kvällsrush-scenariot då det ofta 

är ett problem, för såväl våra beteenden som för paternoster-beteendet, att hissen inte når upp till de 

översta våningarna på grund av att den måste vända om nedåt och lämna av personer från 

mittvåningarna. Med hjälp av den utökade medvedenheten om omgivningen skulle ett bra beteende 

kunna vara mindre benäget att plocka på folk om det inte befann sig i en bit upp. 

Den av oss konstruerade “blindheten” som systemet nu lider av existerar dock av flera skäl. Som 

sagt leder mer detaljerade situationstillstånd till fler tillstånd och därmed en längre kromosomlängd, 

vilket gör det mer tidskrävande att avla fram dugliga individer. Vidare vill vi hålla det hela 

realistiskt och därmed potentiellt användbart i verkligheten. Redan genom att utnyttja information 

om huruvida hissen är full eller inte utesluter vi eventuella primitiva hissar som inte har 

funktionalitet för att ta reda på detta; även om många moderna hissar förmodligen vet exakt hur 

mycket last de fraktar valde vi att inte utgå från det för att inte riskera att göra styrsystemet 

orealistiskt.

Allelerna
I föregående avsnitt fokuserade vi på vilka parametrar som definierar olika situationer. En annan 

viktig punkt är vilka handlingar de olika allelerna representerar. Då vi valde att ta en väldigt 

närhetsbaserad inriktning för situationerna, gjorde vi samma sak för allelerna. Vad våra alleler säger 

är ju högst relaterat till vilket tillstånd hissen befinner sig i för tillfället. Man hade kunnat låta olika 

alleler styra hissen mer absolut, till exempel genom att ha en allel per våning som hissen kan åka 

till.
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Slutsats
Vid betraktande av den stora mängd parametrar som måste bestämmas vid utformandet av den 

genetiska algoritmen, och de resultat som erhållts från våra experiment, kan man konstatera att 

varken hisstyrning eller genetiska algoritmer är några triviala områden. Att inga av de framtagna 

beteendena stod sig särskilt väl mot det tämligen simpla paternoster-beteendet kan definitivt ses 

som en besvikelse, men vi upplever ändå att det finns potential i arbetet om vissa punkter förbättras.

Tillämpningar
Något som vi lyckats visa med våra experiment är att man med hjälp av en och samma genetiska 

algoritm, endast genom att finjustera parametrarna, enkelt kan skapa lösningar anpassade till olika 

omständigheter. Med viss förbättring av den genetiska algoritmen kan den potentiellt användas för 

att skapa hissbeteenden perfekt anpassade för en viss miljö. Förhoppningsvis är detta enklare än att 

manuellt konstruera en algoritm som kan hantera väldigt varierade omständigheter.

Fortsatt forskning
Det finns framför allt två punkter, relaterat till hur hissbeteendena representeras genetiskt, som 

skulle behöva undersökas noggrannare. 

Dels behövs ett bättre val av de parametrar som definierar situationer som ger upphov till speciella 

handlingar hos hissen. De olika situationerna bör förekomma med ganska jämn fördelning för att 

garantera att deras motsvarande alleler testas utförligt i evolutionen. 

Dessutom skulle valet av alleler behöva undersökas ytterligare. Vissa alleler får enligt vår modell 

inte ens förekomma under speciella omständigheter vilket antyder möjlighet till förbättring. 
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Appendix

1. Hissvariabler
Följande variabler för hissens beteende är huvudsakligen hämtade från Crites, R.H. och Barto, A.G. 

(1998) och har omformulerats för att passa vårt system. De användes av oss i alla simuleringar, 

tester och experiment.

Beteende Tidsåtgång

Dörröppning/-stängning 1,8 s

Starta (nå full hastighet) från 
stillastående

1,8 s

Bromsa in till stillastående 1,8 s

Byta riktning 1 s

Färdas en meter i full hastighet 1
3

s

2. Kod för korsning, selektion och mutation

Korsning
crossover2(parent1, parent2):    
    num_breakpoints = 5
    breakpoints = []
    parents = [parent1, parent2]
    parent_i = random.randint(0, 1) 
    for i in range(num_breakpoints):
        breakpoints.append(random.randint(1, len(parent1) - 1))
    breakpoints.sort()
    
    child = parents[parent_i][:breakpoints[0]]
    
    parent_i = (parent_i + 1) % 2
    for i in range(num_breakpoints - 1):
        child += parents[parent_i][breakpoints[i]:breakpoints[i + 1]]
        parent_i = (parent_i + 1) % 2
    child += parents[parent_i][breakpoints[len(breakpoints) - 1]:]
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    return child

Selektion och mutation
popsize: Antalet individer i populationen (32)

crossover2: Funktionen för korsning

results[]: En lista med resultaten för nuvarande generation sorterad på duglighetsvärde. results[-1] 

är individen med högst värde, results[-2] den med näst högst och så vidare.

Notera att raden som lägger till de fyra bästa individerna i den nya populationen förekommer efter 

att populationen har utsatts för mutation i vissa av våra tester (se Experiment samt Resultat).

next_population(popsize, results):
    new_population = [] 

    for _ in range(popsize*3/8-1):
        result = results[random.randint(popsize/2, popsize-1)]
        new_population.append(crossover2(results[-1]["chromosome"], result["chromosome"]))

    for _ in range(popsize*1/8):
        result = results[random.randint(0, popsize-1)]
        new_population.append(crossover2(results[-1]["chromosome"], result["chromosome"]))

    for _ in range(popsize*2/8-1):
        result = results[random.randint(popsize/2-1, popsize-2)]
        new_population.append(crossover2(results[-2]["chromosome"], result["chromosome"]))

    for _ in range(popsize*1/8):
        result1 = results[random.randint(popsize*3/4, popsize-1)]
        result2 = results[random.randint(popsize*3/4, popsize-1)]
        new_population.append(crossover2(result1["chromosome"], result2["chromosome"]))

    for _ in range(popsize*1/8-2):
        result1 = results[random.randint(0, popsize-1)]
        result2 = results[random.randint(0, popsize-1)]
        new_population.append(crossover2(result1["chromosome"], result2["chromosome"]))

    # Kan även ligga efter mutationen beroende på vilket test som gemonförs
    new_population += [results[-1]["chromosome"]] + [results[-2]["chromosome"]] + [results[-3]["chromosome"]] 
+ [results[-4]["chromosome"]]

    # Här sker mutationen
    for ind in new_population:
        for i in range(len(ind)):
            if random.random() < MUTATION_RATE:
                ind[i] = random.randint(0, NUMBER_OF_COMMANDS – 1)

    return new_population
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2. Specifikationer av scenarietyper
Scenarietyperna är konstruerade för att så gott som möjligt efterlikna realistiska situationer som en 

hiss kan utsättas för. Inspiration har hämtats från Crites, R.H. och Barto, A.G. (1998) samt Horejsi, 

J., Horejsi, P. och Latif, M. (2011). Alla scenarier har testats och utvärderats visuellt för att 

säkerställa att de beter sig korrekt.

Standard
Våningsplan Färdriktning: Antal 

personer per sekund

10 Ned: 0,08

9 Upp: 0,06
Ned: 0,02

8 Upp: 0,06
Ned: 0,02

7 Upp: 0,06
Ned: 0,02

6 Upp: 0,06
Ned: 0,02

5 Upp: 0,06
Ned: 0,02

4 Upp: 0,06
Ned: 0,02

3 Upp: 0,06
Ned: 0,02

2 Upp: 0,06
Ned: 0,02

1 Upp: 0,08
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Morgonrusning
Våningsplan Färdriktning: Antal 

personer per sekund

10 Ned: 0,01

9 Ned: 0,01

8 Ned: 0,01

7 Ned: 0,01

6 Ned: 0,01

5 Ned: 0,01

4 Ned: 0,01

3 Ned: 0,01

2 Ned: 0,01

1 Upp: 0,8
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Kvällsrusning
Våningsplan Färdriktning: Antal 

personer per sekund

10 Ned: 0,15

9 Ned: 0,15

8 Ned: 0,15

7 Ned: 0,15

6 Ned: 0,15

5 Ned: 0,15

4 Ned: 0,15

3 Ned: 0,15

2 Ned: 0,15

1 Upp: 0
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