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Algoritm för optimering öppnar nya
möjligheter
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING AV Daniel Odenbrand, Nils Fagerberg

VI HAR TESTAT OCH ANALYSERAT OLIKA METODER OCH VERKTYG FÖR ATT LÖSA EN SÄRSKILD TYP AV OPTIMER-
INGSPROBLEM. FRAMGÅNGEN HAR INTE VARIT TOTAL, MEN FÖR VISSA PROBLEM HAR VI LYCKATS SLÅ MARKNAD-
SLEDANDE PROGRAM OCH DET FINNS STORA MÖJLIGHETER FÖR VIDAREUTVECKLING.

Vad är optimering?

Optimering handlar om att hitta den bästa möjliga
lösningen p̊a ett problem, och helst ska det g̊a fort ocks̊a.
Även om detta kan l̊ata enkelt s̊a finns det i praktiken
många exempel p̊a riktigt stora och sv̊ara problem fr̊an
verkligheten där många av de mest kraftfulla metoder
och verktyg vi känner till tar l̊ang tid p̊a sig.

Optimering gör skillnad

Qlik är ett lundabaserat företag som jobbar med business
intelligence, det vill säga att visualisera och presentera
data p̊a ett först̊aeligt sätt. Deras kunder är ofta företag
som vill analysera data för att hitta samband som kan
peka p̊a vad som bör förbättras. Optimering över stora
datamängder är allts̊a attraktivt och företagen kan dra
stor nytta av att optimera små detaljer i en storskalig
produktion. Tänk dig att Apple f̊ar reda p̊a att en del
som ing̊ar i alla Iphones kan produceras lite billigare än
tidigare och att de tjänar ett par kronor per s̊ald produkt.
Eftersom det säljs ca 200 miljoner iphones p̊a ett år blir
det en vinst p̊a nästan en halv miljard per år!

Ettor och nollor

Uträkningarna som sker bakom kulisserna i Qliks mjuk-
vara sköts av vad vi kallar en motor, där information rep-
resenteras av ett system av nollor och ettor som beskriver
hur olika delar av data hänger ihop. Inom optimering
finns det en särskild typ av problem som liknar detta:
binära heltalsprogram. Verkliga problem som kan beskri-
vas med hjälp av binära heltalsprogram är typiskt s̊adana
där man måste svara ja eller nej p̊a ett antal fr̊agor. Ett
exempel kan vara investering av kapital - tänk dig att
du har möjligheten till ett antal investeringar där du vet
kostnaden och avkastningen p̊a förhand. Problemet blir
d̊a att räkna ut hur du maximerar din totala vinst men
h̊aller dig inom en budget genom att tacka ja eller nej till

varje investering.

Vårt bidrag
Metoden vi bestämde oss för att använda är en som van-
ligtvis inte används men som utnyttjar strukturen med
nollor och ettor, och v̊ara resultat pekar p̊a att denna
metod kan hitta lösningar snabbare än ett kommersiellt
program för vissa typer av problem. Däremot visar resul-
taten ocks̊a att algoritmen är mindre konsekvent, allts̊a
att vi f̊ar varierande bra resultat för olika typer av prob-
lem. Detta är ett typiskt drag hos giriga algoritmer som
utg̊ar ifr̊an att det är enkelt att hitta en lösning och un-
dersöker de billigaste potentiella lösningarna först.

Ett Qlik från framtiden
I nuläget utnyttjar vi inte fördelarna hos Qliks produkt
till fullo p̊a grund av den höga kunskapströskeln man
måste passera för att först̊a allt som händer i Qliks mo-
tor, vilket säger oss att framtiden är full av möjligheter
för förbättring. En spännande möjlighet finns när viss
data hör ihop, d.v.s. att man inte kan svara “ja” p̊a en
fr̊aga utan att tidigare ha svarat “ja” p̊a en annan speci-
fik fr̊aga, kan vi dra stor nytta av Qliks produkt som
h̊aller koll p̊a beroendet åt oss. Detta är annorlunda
mot om man skulle vilja använda ett kommersiellt pro-
gram d̊a man måste sätta upp en mycket mer invecklad
matematisk modell.


