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Cel: Znalezienie pewnej liczbny k jak najlepszych 
ekstremów lokalnych funkcji wielomodalnych.

f(x)

x
Dlaczego?

Niekiedy dogodne jest  znalezienie kilku różnych 
rozwiązań, by móc wybrać takie, które jest najlepsze
z punktu widzenia kryteriów nie zawartych w funkcji 
celu (np. estetyka rozwiązania).

OPTYMALIZACJA WIELOMODALNA
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Podstawowa technika: utrzymywanie różnorodności 
populacji bazowej. 

Przeszkoda: globalność selekcji (każdy osobnik 
konkuruje podczas reprodukcji i sukcesji z każdym 
innym). 

Zapobieganie:

• Dodanie czynnika losowego, niezależnego od stanu 
populacji (zwykle dodatkowy operator typu mutacji bądź 
losowe zaburzanie funkcji przystosowania), 

• Zmniejszenie zasięgu selekcji (ograniczenie konkurencji 
do osobników znajdujących się blisko siebie w przestrzeni 
genotypów – wyłanianie nisz). 

www.imio.polsl.pl

4

Techniki wyłaniania nisz:
• Metody polegające na wyróżnianiu podpopulacji na podstawie 

odległości genotypów;

• Metody koewolucyjne (równoczesna ewolucja wielu auto-nomicznych 

populacji z częściową wymianą mat. genet.);

• Metody dokonujące lokalnej deformacji funkcji przystosowania 
(np. dodawanie losowego szumu).

f(x)

x

f(x)

x

Efekt:

1. Równoległość na poziomie implementacji:
(schemat algorytmu nie zmienia się):

• Równoległe generowanie osobników w populacji 
początkowej;

• Równoległe obliczanie funkcji przystosowania;

• Równoległe wykonywanie operatorów ewolucyjnych;

• Sekwencyjne dokonywanie wyboru nowej populacji 
(selekcja).

RÓWNOLEGŁOŚĆ W AE 2. Równoległość na poziomie koncepcji
(algorytmy koewolucyjne):

• Algorytm wyspowy

– Podpopulacje ewoluują (prawie) niezależnie, ze 
sporadyczną wymianą informacji. 

– Parametry ewolucji a nawet funkcja przystosowania 
mogą być różne w różnych podpopulacjach.

• Algorytm komórkowy (masowo równoległy, dyfuzyjny)

– Każdy procesor zajmuje się ewolucją jednego osobnika, 
dla którego wyznaczane jest pewne sąsiedztwo w 
przestrzeni genotypów. 

– Ewolucja odbywa się z uwzględnieniem sąsiedztwa 
(krzyżowanie z losowymi sąsiadami).
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2. Równoległość na poziomie koncepcji
(algorytmy koewolucyjne):

• Algorytm wyspowy
– Podpopulacje ewoluują (prawie) niezależnie, ze sporadyczną 
wymianą informacji. 

– Parametry ewolucji a nawet funkcja przystosowania mogą być 
różne w różnych podpopulacjach.

• Algorytm komórkowy (masowo równoległy, dyfuzyjny)

– Każdy procesor zajmuje się ewolucją jednego osobnika, dla 
którego wyznaczane jest pewne sąsiedztwo w przestrzeni 
genotypów. 

– Ewolucja odbywa się z uwzględnieniem sąsiedztwa 
(krzyżowanie z losowymi sąsiadami).
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Rozproszony AE (W. Kuś)
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POŁĄCZENIE AE  Z METODAMI LOKALNYMI:
Połączenie nieprecyzyjnego AE z nieodpornymi metodami

lokalnymi. 
Prowadzi to często do uzyskania algorytmu hybrydowego

o właściwościach lepszych od każdej
z wchodzących w jego skład metod.

Warianty:
• algorytmy, w których metoda lokalna służy do 

dokończenia obliczeń rozpoczętych przez AE;

• wprowadzeniu dodatkowego operatora 
genetycznego (np.  mutacji gradientowej), 
który sprowadzałby się do wykonania 
metody lokalnej;

• przeszukiwanie lokalne wykonywane podczas 
obliczania przystosowania osobnika.

ALGORYTM
EWOLUCYJNY

OPTIMUM

ALGORYTM
GRADIENTOWY

PUNKT
STARTOWY

ALGORYTM
EWOLUCYJNY

OPTIMUM

ALGORYTM
GRADIENTOWY
(mutacja 
gradientowa)

PUNKT
STARTOWY
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INNE  AE 
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programy, które powstają samoczynnie...

• Automatyczne generowanie tekstów programów, jeśli 
znane są kryteria oceny prawidłowości działania. 

• Język bazowy – LISP (program jest reprezentowany w 
iden-tyczny sposób jak dane - w postaci drzewa).

• Kodowanie w postaci łańcucha binarnego zastąpiono 
drzewiastym.

• W węzłach mogą znajdować się:

• symbole pewnego alfabetu;

• wartości liczbowe - dyskretne i ciągłe;

• stałe, zmienne lub funkcje. 

PROGRAMOWANIE GENETYCZNE



3

www.imio.polsl.pl

13

Operatory genetyczne: uwzględnienie specyfiki 
metody kodowania i umożliwienie modyfikacji:

• wartości w węzłach drzewa;

• struktury drzewa.

Obecnie:
„programowanie genetyczne ”  - często do określenia 

wszelkich algorytmów wykorzystujących drzewiastą
reprezentację zadania i modyfikujących strukturę tej 
reprezentacji, np:

• zadanie syntezy drzewa decyzyjnego;

• projektowanie układów elektronicznych;

• regresja symboliczna;

• ...
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Kodowanie drzewiaste:

• Chromosom jest kodowany jako drzewo, składające 
się z węzłów i krawędzi.

• Informacja jest zawarta w węzłach, zaś krawędzie
określają wzajemne relacje pomiędzy węzłami. 

• Jeśli krawędź jest skierowana od węzła A do B, to A
jest nazywany nadrzędnym, B - podrzędnym. 

• Węzły:

• terminalne (nie posiadają węzłów podrzędnych);

• pośrednie (nieterminalne). 

• Istnieje dokładnie jeden węzeł, nie posiadający 
nadrzędnego – korzeń drzewa.

www.imio.polsl.pl
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Przykład
Funkcja obliczająca pierwiastki rzeczywiste równania 

kwadratowego:

(defun pierwiastki (a b c)

( (setq (delta -( *(b b) *(4 * (a c)))))

(if <(delta 0)
(setq n 0)

)

(if =(delta 0)

( (setq n 1)
(setq x1 ( /((-b)(* (2 a))))

)

(if >(delta 0)

( (setq n 2)
(setq x1 ( /((-( -b sqrt(delta) )(*

(2 a))))))

(setq x2 ( /((+( -b sqrt(delta) )(*
(2 a))))))

)

)

)

setq

delta -

* *

b b 4 *

a c
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Krzyżowanie:

• Jest wykonywane dla pary osobników rodzicielskich 
i prowadzi do powstania pary osobników potomnych. 

• Z każdego z osobników rodzicielskich wyodrębniany 
jest losowo wybrany węzeł – pośredni (wraz ze swoim 
poddrzewem) lub terminalny. 

• Chromosomy potomne powstają w wyniku zamiany 
powstałych poddrzew.

www.imio.polsl.pl
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Mutacja - warianty:

• Zmiana zawartości węzła terminalnego:

y x

+

y 11

+

y x

+

y +

+

x 3

• Zamiana węzła terminalnego na korzeń losowego 
wygenerowanego poddrzewa:
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Mutacja - warianty:

• Zamiana korzenia poddrzewa na węzeł terminalny:

y *

-

x 13

y 4

-

y +

-

12 x

y sin

-

*

3 x

• Zamiana poddrzewa na inne:
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• Reorganizacja poddrzew: 

cos sin

-

*

3 x

y

-

sin

*

3 x

cos

y

Mutacja - warianty:
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STRATEGIA EWOLUCYJNA (1+1)

• Przetwarzany jest tylko jeden chromosom X(t).

• W każdym kroku generowany jest nowy chromosom 
Y(t) poprzez mutację X(t).

• Wartości funkcji przystosowania w obu chromosomach 
są porównywane. 

• Chromosomem X(t+1) staje się ten, którego wartość 
funkcji przystosowania jest wyższa. 

STRATEGIE EWOLUCYJNE
www.imio.polsl.pl
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procedure SE (1+1)

begin

t:=0
inicjalizacja X(t)
ocena X(t)
while (not warunek zakończenia) do

begin

Y(t) := mutacja X(t)
ocena Y(t)
if ( Y(t) > X(t) ) then X(t+1) := Y(t)

else X(t+1) := X(t)
t:=t+1

end

end
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Mutacja w strategii (1+1):

• Chromosom Y(t) jest generowany poprzez dodanie 
losowej modyfikacji (z rozkładem normalnym) do 
każdego genu chromosomu X(t) :

kN – zmienna losowa o rozkładzie normalnym [0,1].

• Wartość σ określa zasięg mutacji (większa wartość to 
większe perturbacje chromosomu bazowego). 

• Algorytm doboru σ powinien uwzględniać większy 
zasięg mutacji w początkowej fazie a mniejszy pod 
koniec działania SE.

n.p. reguła 1/5 sukcesów...
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Reguła 1/5 sukcesów:

1. Jeśli przez kolejnych k generacji liczba mutacji 
zakończonych sukcesem przewyższa 1/5 ogólnej 
liczby wykonanych mutacji, to należy zwiększyć 

zasięg mutacji: σ = ci ⋅σ.
2. Gdy dokładnie 1/5 mutacji kończy się sukcesem, 

wartość σ nie wymaga modyfikacji.

3. W przeciwnym przypadku należy zawęzić zasięg 

mutacji według wzoru σ = cd ⋅σ.
• Wartość „1/5” została zaproponowana na 

podstawie rozważań teoretycznych.

• Wartości ustalone eksperymentalnie:

cd = 0.82,   ci = 1/0.82
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STRATEGIA EWOLUCYJNA (µ+λ)
• Jedna z najczęściej stosowanych. 

• Bardziej odporna na minima lokalne.

• Wprowadzenie mechanizmu samoczynnej adaptacji 
zasięgu mutacji (zastępuje regułę 1/5 sukcesów). 

• Wprowadzenie operatora krzyżowania.

• Przetwarzana jest bazowa populacja P(t) zawierająca 

µ osobników o specjalnej strukturze.

• Nową populację bazową tworzy µ najlepszych 

osobników wybranych spośród µ+λ znajdujących się 

w złączeniu populacji P(t) i O(t).

www.imio.polsl.pl
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procedure SE (µ+λ)

begin

t:=0
inicjalizacja P(t)
ocena P(t)
while (not warunek zakończenia) do

begin

T(t) := reprodukcja P(t)
O(t) := krzyżowanie i mutacja T(t)
ocena O(t)

P(t+1) := µ najlepszych osobników z P(t)∪O(t)
t:=t+1

end

end

www.imio.polsl.pl
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Struktura osobnika:

Dwa chromosomy:

1. Wektor X wartości zmiennych niezależnych;

2. (Zwykle) wektor σ zawierający wartości standar-
dowych odchyleń wykorzystywanych podczas mutacji.

Mutacja:

• Trójetapowa, związana z samoczynną adaptacją 
zasięgu mutacji tak, by minimalizować wartość 
oczekiwaną czasu dojścia do optimum globalnego.

Krzyżowanie:

• Najczęściej uśrednianie lub wymiana wartości wekto-

rów X i σ chromosomów macierzystych –
w wyniku powstają 2 chromosomy potomne.

www.imio.polsl.pl
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STRATEGIA EWOLUCYJNA (µ,λ)

• Strategia (µ+λ) zawodzi w przypadku, gdy w populacji 
znajdzie się osobnik o wyróżniającej się wartości f. 
przystosowania, lecz zbyt dużych lub zbyt małych 
wartościach standardowych odchyleń. 

• Różnica: nowa populacja bazowa jest tworzona 
wyłącznie na podstawie  osobników potomnych 

z populacji O(t).
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29

PRZYKŁADY  
ZASTOSOWAŃ

AE
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UKŁADANIE  PLANU  LEKCJI

• Jest problemem należącym do klasy NP-trudnych. 

• Wiele nietrywialnych ograniczeń.

• Zadanie opisuje się poprzez:

• listę nauczycieli n;

• listę grup g;

• listę terminów t;
• listę sal s.

• Zadanie polega na wygenerowaniu pewnej czteroargu-
mentowej relacji określonej na zbiorze nauczycieli, grup, 
sal i godzin zajęciowych, do której należą wszystkie ta-
kie i tylko takie czwórki 〈n,g,s,t〉, że nauczyciel n
prowadzi zajęcia z grupą g w sali s i w terminie t. 
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Ograniczenia:

1. Twarde:

• Zadana jest liczba godzin dla każdego nauczyciela 
i każdej grupy;

• W każdej sali i terminie jest tylko jeden nauczyciel;

• Nauczyciel nie może uczyć dwu grup naraz;

• W każdej sali z zaplanowanymi zajęciami znajduje się 
nauczyciel.

www.imio.polsl.pl
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Ograniczenia:

2. Miękkie:

• Cele dydaktyczne (rozłożenie przedmiotów w tygodniu);

• Cele personalne (pozostawienie wolnych niektórych 
terminów dla niektórych nauczycieli);

• Cele organizacyjne (dodatkowy nauczyciel na każdy 
termin na zastępstwo).

Zadanie układania planu lekcji rozwiązane z użyciem AE 
zostało pomyślnie przetestowane np. dla danych 
z dużej szkoły w Mediolanie (1991)...
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Programy wspomagające układanie planu, np:
www.imio.polsl.pl
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PROGRAMOWANIE  DROGI  W  ŚRODO-
WISKU  RUCHOMEGO  ROBOTA

Cel:

Znalezienie się robota w punkcie docelowym bez 
zagubienia się i kolizji z jakimkolwiek obiektem.

Rozwiązania:

• Droga planowana jest na wstępie (skuteczne jedynie 
przy założeniu, że środowisko poruszania się robota jest 
dokładnie znane i nie zmienia się).

• Wiedza o otoczeniu jest czerpana na bieżąco poprzez 
badanie otoczenia lokalnego (pozwala to na ominięcie 
nieznanych jak i ruchomych przeszkód).
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• Nawigator ewolucyjny (Michalewicz) - połączenie 
planowań: zawczasu i bieżącego drogi robota:

Początkowo: (planowanie zawczasu) poszukiwanie 
najlepszej drogi (rozwiązanie optymalne):

pp

a

b

pk
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pp

pk

• Planowanie bieżące – rozwiązuje problemy związane 
z nowymi obiektami na wcześniej zaplanowanej trasie.

pp

pk

a d

b

pp

a d

pk

b

e

f

pp

a d

e

b

pk
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UNIKANIE  KOLIZJI  NA  MORZU

Obiekt ruchomy (np. statek) może być niebezpieczny dla 
obiektu własnego jeśli:

• Wszedł w zakres obserwacji (5-8 mil morskich przed 
dziobem i 2-4 mile za rufą);

• Może przeciąć kurs zadany w niebezpiecznej 
odległości (jej wartość zależy od pogody, rejonu 
pływania i prędkości statku);

Funkcja przystosowania uwzględnić powinna zarówno 
warunki bezpieczeństwa żeglugi jak i warunki 
ekonomiczne.
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A. Stała prędkość statku własnego: v = 8.6w
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B. Stała prędkość statku własnego: v = 5.6w
www.imio.polsl.pl
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C. Zmienna prędkość (mutacja prędkości)
v = {3.6; 8.6; 13.6}w

www.imio.polsl.pl
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AE  W  GRACH  (OTHELLO)

Gra:

Rywalizacja prowadzona przez uczestników zgodnie 
z ustalonymi regułami, by osiągnąć założony cel.

Podział:

• Losowe (ruletka);

• Takie, w których element losowy wpływa na 
rozgrywkę (brydż);

• Deterministyczne (szachy).
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Gra:

• Gracze wykonują kolejne ruchy (podejmują decyzje) 
ze zbioru ruchów dopuszczalnych aż do osiągnięcia 
stanu końcowego. 

• Rozgrywka jest poszukiwaniem takich ruchów gracza, 
które zapewnią mu zwycięstwo. 

• Proces poszukiwań można opisać za pomocą drzewa 
rozwiązań (korzeń – stan początkowy, węzły – kolej-
ne stany, jakie będą możliwe po wykonaniu danego 
ruchu). 

• Liście takiego drzewa oznaczają stany końcowe gry: 
wygrane, remisowe lub przegrane dla gracza.
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• Drzewo reprezentuje wszystkie możliwe rozwią-
zania, np.:

• warcaby: 1040 węzłów;

• szachy: 10120 węzłów.

• Cel gry: znalezienie strategii wygrywającej
(niezależnie od posunięć przeciwnika).

• W ogólnym przypadku wymaga to zbudowania 
i przeszukania całego drzewa – zwykle niemożliwe.

• W efekcie: zwykle bada się tylko część drzewa
(możliwie jak najgłębiej).

www.imio.polsl.pl
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Othello (reversi):

• rozgrywka jest skomplikowana;

• brak dobrego programu grającego;

www.imio.polsl.pl
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3 znane strategie gry:

1. Maksymalnej liczby punktów – prowadzi zwykle do 
blokady ruchów gracza.

2. Pól ważonych (cel: przejęcie pól „strategicznych”).

3. Mnimalnej liczby pionków (minimalizacja liczby włas-
nych pionów, by zwiększyć możliwości ruchu –

stosowana ślepo prowadzi do przegranej ).

www.imio.polsl.pl
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Zast. AE do tworzenia programów grających:

1. AE jako narzędzie wspomagające proces szukania 
dobrej strategii gry. 

Program grający nie wykorzystuje podczas gry AE, lecz 
ma wbudowaną strategię (znalezioną wcześniej za 
pomocą AE).

2. Zastosowanie AE jako wbudowanego modułu 
grającego. 

AE na każdym etapie gry odpowiada za znalezienie 
opty-malnego posunięcia przez program grający.


