Evolúciós (genetikus) algoritmusok
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Egy adott pillanatban a problématérnek nem csak egy elemét
(egyedét) tároljuk, hanem azoknak egy részhalmazát
(populációt).
Arra törekszünk, hogy a populáció egyedei minél jobbak
legyenek (a helyes válaszhoz közelítsenek), és ennek
megítéléséhez egy rátermettségi függvényt használunk.
Az egyedeket úgy kódoljuk, hogy azok tulajdonságai
darabolhatóak legyenek: egy kódszakasz megváltoztatásával
más tulajdonságú egyedet kapjunk, de kis változtatás csak kis
mértékben módosítson az egyeden.
A populációt lépésről lépésre próbáljuk meg egyre jobbra
változtatni úgy, hogy egyedeinek egy részét azokra hasonló,
de jobb egyedekre cseréljük.
A populáció megváltozása visszavonhatatlan. Ez tehát egy
nem-módosítható stratégia.
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Mesterséges intelligencia

Evolúciós algoritmus működése





x
13
53
119
339
358
482
602
778
841
956

Példa

Először egy alkalmas (véletlenszerű) kezdőpopulációt
választunk.
Minden lépésben
– Szelekció: Kiválasztunk néhány (lehetőleg jobb) egyedet
szülőnek.
– Rekombináció (keresztezés): Szülőkből utódok készülnek.
– Mutáció: Az utódok kódját kismértékben módosítjuk.
– Visszahelyezés: Új populációt alakítunk ki az utódokból és
a régi populációból.
A cél lehet egy keresett célegyed előállítása, vagy a populáció
globális értékének változatlansága.
Gregorics Tibor

Mesterséges intelligencia

kód
0000001101
0000110101
0001110111
0101010011
0101100110
0111100010 0.84
1001011010
1100001010
1101001001
1110111100 -0.82
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f(x)
0.22
0.79
0.87
-0.35
-0.03
-0.88
0.84
0.85

Össz: 2.33
Átl:
0.23
Max: 0.87

(f(x)+1)/(+10)
0.10
0.15
0.15
0.05
0.08
0.15
0.01
0.15
0.15
0.01
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rulett
2
0
1
0
1
2
0
2
2
0
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Hol veszi fel az f :[0 .. 1024][-1,1] függvény a
egész intervallumon a maximumát? (A f-et nem
ismerjük, de az f(x)-t tetszőleges x-re ki tudjuk
számolni.)
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rulett

szelekció

rulett x
2 13
0 53
1 119
0 339
1 358
2 482
0 602
2 778
2 841
0 956

x
13
841
13
778
119
778
358
482
482
841
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kód
0000001101
1101001001
0000001101
1100001010
0001110111
1100011100
0101100110
0111100010
0111100010
1101001001
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rekombináció

mutáció

kód
0000001001
1101001101
0000001010
1100001101
0000011100
1101110111
0101100010
0111100110
0111001001
1101100010

kód
0000001001
1101001101
0000001010
1100001101
0001011100
1101110111
0101100010
0111100110
0111001001
1101100000
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x
9
845
10
781
92
887
354
486
457
832
Össz:
Átl:
Max:

Össz: 2.33
Átl:
0.23
Max: 0.87

kód
0000001001
1101001101
0000001010
1100001101
0001011100
1101110111
0101100010
0111100110
0111001001
1101000000
5.82
0.58
0.99
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f(x)
0.15
0.81
0.17
0.87
0.99
0.22
-0.10
0.80
0.99
0.92

Alapalgoritmus
Procedure EA
p := kezdeti populáció
while terminálási feltétel nem igaz loop
p’ := szelekció(p)
p’’ := rekombináció( p’ )
p’’’ := mutáció(p’’)
p := visszahelyezés(p, p’’’)
endloop
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Kódolás

Algoritmus elemei
Kódolás (egyedek reprezentációja)
 Rátermettségi (fitnesz) függvény











kapcsolat a célfüggvénnyel

Evolúciós operátorok


szelekció, rekombináció (keresztezés), mutáció,
visszahelyezés



Kezdő populáció, Megállási feltétel
 Stratégiai paraméterek




populáció mérete, mutáció valószínűsége,
utódképzési ráta, visszahelyezési ráta, stb.
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Egy egyedet jelsorozattal (kromoszóma) kódolunk.
A jelek vagy azok csoportjai (gén) írják le az egyed
tulajdonságait: attribútum és érték.
‒ Sokszor egy jelnek a kódsorozatban elfoglalt pozíciója
(lókusz) adja meg az attribútumot, a jel pedig az értéket
(allél). Ilyenkor a kód szerkezete tulajdonságonkénti
feldarabolhatóságot mutat.
Gyakori megoldás:
 valós (egész) számok tömbje, bináris tömb,
 permutáció, fa-ábrázolás
Kódolás és a rátermettségi függvény kapcsolata
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Adott egy véges egyszerű gráf, amelynek a csúcsait a
lehető legkevesebb szín felhasználásával úgy kell
kiszínezni, hogy a szomszédos csúcsok eltérő színűek
legyenek.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1
2

direkt

3
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4
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1
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1
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indirekt
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Mesterséges neuronháló
hierarchikus kódolása

Gráfszínezési példa kódolásai
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Kifejezésfa kódolása

Szelekció






postfix forma
AA + AA * - 

+
A

*
A

A

A
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Célja: a rátermett egyedek kiválasztása úgy, hogy a
rosszabbak kiválasztása is kapjon esélyt.
Néhány módszer:
– Rátermettség arányos: a rátermettségi függvényre
vagy annak skálázására épülő rulett kerék algoritmus
– Rangsorolásos: rátermettség alapján sorba rendezett
egyedek közül a kisebb sorszámúakat nagyobb
valószínűséggel választja ki
– Versengő: véletlenül kiválasztott egyedcsoportok (pl.
párok) legjobb egyedét választja ki.
– Csonkolásos: a rátermettség szerint legjobb valahány
egyedből véletlenszerűen választ néhányat.
Gregorics Tibor
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Rekombináció

Keresztezés

A feladata az, hogy adott szülő-egyedekből olyan
utódokat hozzon létre, amelyek a szüleik
tulajdonságait "öröklik".
 Jellemzői
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Egy- illetve többpontos keresztezés
– Kódszakaszokat cserélünk (az allélokat nem
szerencsés kettévágni)

00101
11110

Egyszerűbb esetben jelcsoportok (gének) vagy jelek
cseréjéről van szó (keresztezés), általános esetben azok
transzformációjáról (rekombináció).
Ügyelni kell a kód-invariáns megtartására: vizsgálni
kell, hogy az új kód értelmes lesz-e (permutáció)

Gregorics Tibor



00101
11110

2315467
1742536
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2742467
1315536
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Ciklikus keresztezés
– ai  bi; aj  bj, ahol aj =bi (ji); stb.

2315467
1742536
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Permutációk keresztezése 2.


1742563
2315476

10101
01110
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Parciálisan illesztett keresztezés
– Szakasz cseréje után cseréli a permutáció
tulajdonságot sértő párokat.

01101
10110

Egyenletes keresztezés
– Jeleket cserélünk

Permutációk keresztezése 1.
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2312467
1745536

1312467
2745536

1342467
2715536

1342567
2715463
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Kifejezésfák keresztezése




-

-

+
A

A

A



/

*
A

A

A

AA + AA * - 

AA / AA + - 

AA + AA / AA + - - 

AA * 
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+
A

Rekombináció tömbökre

A
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Köztes rekombináció
– A szülők (x, y) által kifeszített hipertégla valamelyik
eleme lesz az utód (u)
– i=1…n : ui = aixi + (1-ai)yi ai[-h, 1+h] véletlen
Lineáris rekombináció
– A szülők (x, y) által kifeszített hipertégla átlójának
valamelyik eleme lesz az utód (u)
– i=1…n : ui = axi + (1-a)yi
a[-h, 1+h] véletlen

Gregorics Tibor
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Mutáció


A mutáció egy egyed (utód) kis mértékű véletlen
változtatását, finom közelítését végzi.



Valós tömbbel való kódolásnál kis p valószínűséggel:






A visszahelyezés a populációnak az utódokkal
történő frissítése. Kiválasztja a populációnak a
lecserélendő egyedeit (szelekció), és azok helyére
az utódok közül választ (szelekció).
utódképzési ráta = utódok száma
populáció száma
visszahelyezési ráta = lecserélendő egyedek száma
populáció száma

Bináris tömbbel való kódolásnál kis p valószínűséggel:


i=1…n : zi = 1 - xi

Permutáció esetén kis valószínűséggel választott
pozíció-párra




csere; a pozíciók közötti szakaszon a jelek léptetése, a
jelek sorozatának megfordítása, esetleg átrendezése.
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Visszahelyezés


i=1…n : zi = xi  rangei* p

Mesterséges intelligencia



21

ha u=v, akkor feltétlen cseréről van szó
ha u<v , akkor egy utód több példányban is bekerülhet
ha u>v, akkor az utódokat szelektáljuk
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