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Wykład 5

Heurystyki populacyjne

Kazimierz Grygiel
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Heurystyki IPL: rzut oka wstecz

• Koncepcja (przypomnienie):
– wybieramy rozwiązanie początkowe, które staje się rozwiązaniem bie-

żącym
– generujemy pewną liczbę rozwiązań z sąsiedztwa rozwiązania bieżącego

i spośród nich wybieramy kolejne rozwiązanie bieżące
– powtarzamy ostatni krok pewną liczbę razy, zapamiętując za każdym

razem najlepsze otrzymane rozwiązanie
– jako wynik (aproksymację optimum) przyjmujemy najlepsze zapamię-

tane rozwiązanie

• Konkretyzacja:
– pseudolosowe generatory rozwiązań (operatory mutacji): ściśle lokalne,

stochastycznie lokalne, stochastycznie lokalno-globalne
– monotoniczne/niemonotoniczne reguły akceptacji (zastąp/odrzuć)
– zasada: jedno rozwiązanie bieżące, jedno rozwiązanie „potomne” (sche-

mat (1+1))

• W zakresie reguł monotonicznych można to uznać za zrando-
mizowany wariant algorytmu NAHC

http://www.river-valley.com
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Regulacja „stopnia zachłanności”

• Algorytm SAHC jest „bardziej zachłanny” niż algorytm NAHC

• Większa zachłanność może skrócić czas znalezienia optimum
lokalnego

• Jak uzyskać zrandomizowany odpowiednik algorytmu SAHC?

• Możemy wprowadzić parametr „liczba rozwiązań potomnych”
dla generatora i z nich wybierać następne rozwiązanie bieżące
(schemat (1 + M))

• W ten sposób efektywnie zmniejszamy liczbę trajektorii wycho-
dzących z rozwiązania początkowego, co potęguje „lokalność”
przeszukiwania (zdolność „eksploatacji”)

• A gdybyśmy chcieli zmniejszyć stopień zachłanności (żeby zwięk-
szyć zdolność „eksploracji”)?

• Nowatorski pomysł: „odwrócenie” schematu (1 + M)

http://www.river-valley.com
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Schemat (N + 1) z samą mutacją

• Zamiast pojedynczego rozwiązania bieżącego przechowujemy po-
pulację (kolekcję) N rozwiązań bieżących

• Populację początkową tworzymy losowo

• W każdym kroku algorytmu wybieramy jeden element z popu-
lacji bieżącej, a następnie

– klonujemy go i poddajemy go przekształceniu (za pomocą
operatora mutacji), tworząc element potomny

– próbujemy włączyć nowy element do populacji, zachowując
jej wielkość, tzn. dokonujemy selekcji elementu do usunięcia

• Jako wynik przyjmujemy najlepsze zapamiętane rozwiązanie

• Kwestie do rozstrzygnięcia:
– jaki element należy wybrać do przekształcenia?
– jaki element należy usunąć z populacji?

http://www.river-valley.com
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Uogólnienie: schemat (N + M)

• Najsłabsza monotoniczna reguła eliminacji: usuwanie najgorsze-
go elementu

• „Stopień zachłanności” algorytmu zmniejsza się wraz ze wzro-
stem N : możemy akceptować coraz więcej względnie gorszych
elementów

• Połączenie obu pomysłów: schemat (N +M) - w jednym kroku
z populacji N -elementowej wybieramy M -krotnie jakiś element,
który klonujemy i po przekształceniu dołączamy do puli elemen-
tów potomnych; następnie redukujemy sumaryczną populację do
rozmiaru N

• Dobierając odpowiednio N i M możemy subtelnie stopniować
zachłanność algorytmu

• Kwestie do rozstrzygnięcia: algorytmy zarządzania populacją

• Nowe możliwości: „mieszanie” rozwiązań

http://www.river-valley.com
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Ogólna idea

http://www.river-valley.com
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Inspiracje biologiczne

• W rzeczywistości, idea heurystyk populacyjnych wynikła z in-
spiracji, której źródłem były procesy ewolucji naturalnej oraz
odkrycia z dziedziny genetyki

• Analogie:

rozwiązanie ↔ organizm, osobnik

funkcja oceny ↔ dostosowanie do środowiska / preferencje ho-
dowcy

generator rozwiązań ↔ procesy rozmnażania

ewaluator ↔ środowisko życiowe / hodowca

selekcja ↔ dobór naturalny / sztuczny

http://www.river-valley.com
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Mechanizm ewolucji naturalnej
• Fakt 1: samoreprodukcja: Organizmy rozmnażają się, tzn. wytwarzają

potomstwo. Ten proces powoduje przyrost liczby organizmów

• Fakt 2: zmienność i dziedziczenie: Potomstwo jest podobne do rodzi-

ców, choć nie identyczne. Dzięki temu powstają nowe odmiany organizmów

• Fakt 3: ograniczona „pojemność” środowiska: Każdy organizm po-

trzebuje do przeżycia i reprodukcji określonych zasobów ekosystemu (prze-

strzeń, pożywienie, partner reprodukcyjny itp.) Całość zasobów ekosystemu

jest ograniczona

• Fakt 4: „walka o byt”: Istnieje współzawodnictwo o zasoby (jawne

lub niejawne). Duża część organizmów ginie „przedwcześnie”, nie wydając

potomstwa. Ten proces powoduje redukcję liczby organizmów

• Konsekwencje: W ekosystemie utrzymuje się dynamiczna równowaga, bę-

dąca wynikiem działania przeciwstawnych sił. Osobniki o określonych wa-

riantach cech („lepiej dostosowane”) uzyskują przewagę selekcyjną, czego

skutkiem jest zmiana rozkładu cech w populacji organizmów (ewolucja)

http://www.river-valley.com
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Genetyczne podłoże
dziedziczności

• Wszystkie organizmy podlegają takim samym podstawowym pra-
wom dziedziczności

• Czynniki dziedziczności (geny) są zlokalizowane w chromoso-
mach, znajdujących się w każdej komórce

• Prawa dziedziczności wynikają bezpośrednio z zachowania się
chromosomów podczas podziału komórkowego i (w przypadku
organizmów eukariotycznych) zapłodnienia

• Terminologia:
genotyp: skład genetyczny (zespół czynników dziedzicznych) organizmu

↔ rozwiązanie zakodowane
fenotyp: zespół cech organizmu, stanowiący wynik współdziałania genoty-

pu i warunków środowiska, w których organizm się rozwija i przebywa
↔ rozwiązanie oryginalne

http://www.river-valley.com
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Źródła i mechanizmy
zmienności genetycznej

• Zmiany spontaniczne (mutacje)
– zmiany na poziomie genów: mutacje genowe (punktowe)
– zmiany na poziomie chromosomów: mutacje chromosomowe (delecja,

duplikacja, translokacja, inwersja)

• Zmiany związane z procesem reprodukcji
– zmiany na poziomie chromosomu: proces crossing-over (inaczej: rekom-

binacja homologiczna)
– zmiany na poziomie zestawu chromosomów: segregacja chromosomów

podczas podziału mejotycznego

• Zmiany genetyczne są bezkierunkowe

• Informacja dziedziczna jest przekazywana jednokierunkowo —
od genotypu do fenotypu, ale nie na odwrót (nie ma dziedzicze-
nia cech nabytych)

http://www.river-valley.com
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Podsumowanie

• Siłami napędowymi ewolucji są
– mechanizmy wytwarzania zmienności (poziom genotypu)
– mechanizmy selekcji (poziom fenotypu)

• Zmienność jest konsekwencją
– losowego wytwarzania nowych cech (mutacje)
– losowego zestawiania istniejących cech (rekombinacje)

• Mechanizmy rekombinacji działają w obrębie populacji organi-
zmów (rozmnażanie płciowe)

• W heurystykach populacyjnych możemy symulować ewolucję
populacji sztucznych „organizmów” — rozwiązań problemu opty-
malizacyjnego, nadając jej pożądany kierunek (cel: wytworzenie
rozwiązania optymalnego) za pomocą odpowiednio dobranego
mechanizmu selekcji (podobnie jak hodowca)

http://www.river-valley.com
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Dwu- czy jednopoziomowość?

• Podwójna funkcja genotypu:

– „program” samoreprodukcji

– „program” morfogenezy (ukształtowania organizmu)

• Czy w heurystykach populacyjnych trzeba odróżniać genotyp i
fenotyp?

• Nie, jeśli mechanizmy wytwarzania zmienności i mechanizmy
selekcji są określone na tym samym zbiorze

• Korzyści z kodowania fenotypów:

– możliwość zastosowania standardowych reprezentacji i ope-
ratorów

– (niekiedy) możliwość zawężenia przestrzeni poszukiwań

• Konsekwencje kodowania: konieczność użycia funkcji dekodują-
cej

http://www.river-valley.com


Home Page

Title Page

JJ II

J I

Page 13 of 26

Go Back

Full Screen

Close

Quit

Modele populacji

• Populacja wielkości N ze zbioru U : próba N -elementowa ele-
mentów z U

• Warianty:

– praktyka (implementacje algorytmów): populacja uporząd-
kowana

(x1, x2, . . . , xN), xj ∈ U

Inaczej: N -permutacja z powtórzeniami elementów z U (istotny porzą-

dek elementów)

– teoria (modele matematyczne): populacja nieuporządkowa-
na – klasa abstrakcji populacji uporządkowanych różniących się tylko
kolejnością elementów (nieistotny porządek elementów)

Inaczej: N -kombinacja z powtórzeniami, multizbiór; można utożsamić
z wektorem krotności

(k1, k2, . . . , k|U |), gdzie k1 + k2 + . . . + k|U | = N (kj  0)

http://www.river-valley.com
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Liczba populacji

• Liczba populacji uporządkowanych: LA =|U |N

• Liczba populacji nieuporządkowanych:

LB =
N+ |U | −1

|U | −1

 =
N+ |U | −1

N



• Ile to może być?

• |U |= 230, N = 10

LA = 2300 ≈ 2.0 · 1090;

LB =
1073741833

10

 ≈ 5.6 · 1083

• Wniosek: heurystyka populacyjna „odwiedza” znikomy ułamek
wszystkich możliwych populacji!

http://www.river-valley.com
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Mierniki jakości dla populacji

• Niech
– S: zbiór fenotypów, G: zbiór genotypów
– h : G → S: funkcja dekodująca
– f : S → R: funkcja jakości (oceny) dla fenotypów

(dla genotypów odpowiednio f̃(g) = f(h(g))
– P : populacja N -elementowa (genotypów lub fenotypów)

• Ekstremum z populacji P :

f∗(P ) =
{

max{f(x1), . . . , f(xN)}
min{f(x1), . . . , f(xN)}

• Wartość średnia z populacji P :

f̄(P ) =
1
N

N∑
j=1

f(xj)

• Optimum (rozwiązanie optymalne) z populacji P : dowolny ele-
ment x ∈ P taki, że f (x) = f ∗(P )

http://www.river-valley.com
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Podstawowy model strukturalny
genotypu

• Genotyp osobnika składa się z pojedynczego zestawu chromo-
somów (tzw. organizm haploidalny)

• Chromosom jest strukturą liniową, złożoną z genów

• Zazwyczaj każdy gen zajmuje określoną pozycję (locus) w chromo-
somie

• Gen może występować w pewnej liczbie odmian, zwanych allelami

• Struktura chromosomu:

a1 a2 a3 . . . am

• Standardowa reprezentacja chromosomu: wektor zerojedynkowy

• „Funkcja” genu określona przez jego pozycję w chromosomie

http://www.river-valley.com
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Przekształcenia mieszające

• Przekształcenia mieszające: mechanizm tworzenia nowych osob-
ników poprzez zestawianie komponentów (cech) występujących
w innych osobnikach

• Pierwowzór: proces crossing-over (wymiana segmentów)

• Ogólnie: k osobników rodzicielskich, 1 potomny (typowa wartość

k: 2; spotyka się także wariant 2 × 2)

• Model formalny: rodzina k-argumentowych przekształceń mie-
szających

Φ(k) = {φ
(k)
i : Uk → U, i ∈ I}

• Przekształcenia mieszające mogą być określone dla genotypów
(U = G) lub fenotypów (U = S)

• Liczba wszystkich możliwych przypadków reprodukcji: | I | ·Nk

• Wniosek: nie można wypróbować wszystkich kombinacji!

http://www.river-valley.com
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Krok ewolucyjny

• Proces ewolucyjny: P0, P1, . . .

• Krok ewolucyjny: Pi ⇒ Pi+1

• Co obejmuje krok ewolucyjny?

• Trzeba wyprodukować pewną liczbę potomków, więc

– dla każdego z nich trzeba wybrać rodziców

– dla każdego z nich trzeba wybrać przekształcenie mieszające
(rekombinacja)

– (ewentualnie) dla każdego z nich trzeba wybrać przekształ-
cenie modyfikujące (mutacja)

• Ponadto trzeba zdecydować, które spośród istniejących osobni-
ków przejdą do następnego pokolenia

• Sposób wyboru przekształceń określają odpowiednie operatory

http://www.river-valley.com
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Rodzaje selekcji

• Selekcja wstępna (reprodukcja) określa liczbę potomków (liczbę
nowych rozwiązań) oraz sposób wyboru rodziców (czyli argu-
mentów przekształceń mieszających) dla każdego potomka; jest
częścią generatora rozwiązań

• Typowe sposoby realizacji: wybór losowy beztendencyjny, wy-
bór losowy z preferencją dla osobników lepiej dostosowanych,
elitaryzm

• Selekcja końcowa (sukcesja) określa, które osobniki (rozwiąza-
nia) z bieżącego pokolenia lub spośród nowoutworzonych po-
tomków (rozwiązań próbnych) wejdą do następnego pokolenia

• Typowe sposoby realizacji:
– schemat pełnej wymiany pokoleń: najlepsze/wszystkie osobniki spośród

potomków
– schemat częściowej wymiany pokoleń: najlepsze osobniki spośród rodzi-

ców i potomków (konkurencja międzypokoleniowa)

http://www.river-valley.com
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Algorytmy ewolucyjne
Algorytm ewolucyjny: heurystyka populacyjna używająca mechani-

zmów wzorowanych na ewolucji biologicznej

Uproszczony schemat ogólny:

begin

utwórz populację początkową;

repeat

//reprodukcja:

repeat

wybierz rodziców; //selekcja wstępna

utwórz potomka //operatory mieszające i modyfikujące

until (jest dość potomków);

//selekcja końcowa:

uaktualnij populację bieżącą

until (warunek zatrzymania);

return (najlepsze rozwiązanie)

end

http://www.river-valley.com
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Historia: początki

• Sewall Wright (1932): koncepcja systemu ewolucyjnego i krajo-
brazu adaptacyjnego (genetyczna dynamika populacji)

• Lata 50-te: ewolucja jako proces optymalizacji, pierwsze próby
praktycznego zastosowania w przemyśle

• Wizja alternatywna: ewolucja jako proces adaptacji do zmienne-
go otoczenia, próby zastosowania w systemach automatycznego
sterowania

• Lata 60-te: szybki rozwój technik ewolucyjnych dzięki upowszech-
nieniu komputerów

– Politechnika Berlińska (TUB): strategie ewolucyjne (Rechenberg, Schwe-
fel)

– UCLA: programowanie ewolucyjne (Fogel)
– Uniwersytet Michigan: plany reprodukcyjne (Holland), z których rozwi-

nęły się algorytmy genetyczne

http://www.river-valley.com
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Wczesne strategie ewolucyjne

• Zastosowanie: rozwiązywanie trudnych zadań optymalizacji pa-
rametrycznej (Rechenberg, 1965)

• Rozwiązania: wektory liczb rzeczywistych (reprezentacja zmien-
nopozycyjna)

• Schemat reprodukcji/sukcesji: (1 + M)

• Rodzaj reprodukcji: aseksualna (niezależna mutacja gaussowska
współrzędnych)

• Innowacje:

– adaptacyjny operator mutacji

– rozszerzona reprezentacja „osobnika”

– koewolucja rozwiązań i parametrów mutacji

http://www.river-valley.com
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Programowanie ewolucyjne

• Zastosowanie: tworzenie systemów sztucznej inteligencji (Fogel,
1966)

• Rozwiązania: automaty skończone

• Schemat reprodukcji/sukcesji: (N + N)

• Rodzaj reprodukcji: aseksualna (5 form mutacji)

– zmiana symbolu wyjściowego
– zmiana przejść międzystanowych
– dodanie stanu
– usunięcie stanu
– zmiana stanu początkowego

• Nie udało się wymyślić efektywnego schematu rekombinacji

• Funkcja oceny oparta na zestawach testowych (porównanie wy-
ników wyprodukowanych z wzorcowymi)

http://www.river-valley.com
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Proste algorytmy genetyczne

• Zastosowanie: rozwiązywanie dowolnych zadań optymalizacji glo-
balnej

• Rozwiązania: dowolne struktury, zakodowane binarnie w postaci
ciągów zerojedynkowych ustalonej długości (zwanych chromo-
somami)

• Schemat reprodukcji/sukcesji: (N, N), reprodukcja tendencyjna

• Rodzaje reprodukcji:

– seksualna: krzyżowanie proste (jednopunktowe), traktowana
jako mechanizm podstawowy

– aseksualna: mutacja Bernoulliego, traktowana jako mecha-
nizm pomocniczy

• Konieczność dekodowania chromosomów w celu określenia war-
tości funkcji oceny

http://www.river-valley.com
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Dalszy rozwój

• Doświadczenia zdobyte podczas praktycznego stosowania me-
tod ewolucyjnych ujawniły wiele słabości oryginalnych modeli

• Grupy badawcze, początkowo działające niezależnie i w izolacji,
zaczęły współpracować i wymieniać doświadczenia

• Na początku lat 90-tych uzgodniono nazwę nowej dziedziny ba-
dawczej: Evolutionary Computation (Obliczenia ewolucyjne) i
rozpoczęto wydawanie branżowego czasopisma pod tym samym
tytułem

• Powstały nowe warianty pierwotnych schematów obliczeniowych,
łączące pomysły z różnych źródeł

• Opracowano liczne aplikacje do praktycznego zastosowania me-
tod ewolucyjnych w rozmaitych dziedzinach działalności

• Powstały cząstkowe modele teoretyczne, ale pełne zrozumienie
zachowania procesów związanych z obliczeniami ewolucyjnymi
jest nadal poza zasięgiem badaczy

http://www.river-valley.com


Home Page

Title Page

JJ II

J I

Page 26 of 26

Go Back

Full Screen

Close

Quit

Monografie i podręczniki

• D. Goldberg (1989) Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. New York:
Addison-Wesley. (Tłum. pol. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Warszawa: WNT)

• L. Davis (1991) The Handbook of Genetic Algorithms. New York: Van Nostrand Reinhold.

• J. Koza (1992) Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selec-
tion. Cambridge, MA: MIT Press.

• J. Koza (1994) Genetic Programming II. Automatic Discovery of Reusable Programs. Cambridge, MA:
MIT Press.
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