
Θεμελίωςη των Γενετικών 
Αλγορίθμων

Τπολογιςτικό Νοημοςύνη ΙΙ



Ειςαγωγικέσ Παρατηρήςεισ

 Αν και οι Γ.Α. εύναι απλού ςτην περιγραφό και 
τον προγραμματιςμό τουσ, η ςυμπεριφορϊ 
τουσ μπορεύ να εύναι πολύπλοκη και 
υπϊρχουν πολλϊ ανοικτϊ ερωτόματα για το 
πωσ δουλεύουν και για πούουσ τύπουσ 
προβλημϊτων εύναι οι πλϋον κατϊλληλοι. 

Πνιιή δνπιεηά έρεη γίλεη γηα ηηο ζεωξεηηθέο 

ζεκειηώζεηο ηωλ Γ.Α. κία

Σύληνκε αλαζθόπεζε ηωλ βαζηθώλ αξρώλ.



Βαςικά Ερωτήματα

 Τι νόμοι περιγράφουν τη μακροςκοπική 
ςυμπεριφορά των Γ.Α.;

 Σι προβλϋψεισ μπορούν να γύνουν για την αλλαγό 
τησ καταλληλότητασ (αντικειμενικόσ ςυνϊρτηςησ) 
ςτο χρόνο και για τη δυναμικό των δομών του 
πληθυςμού ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο Γ.Α.;

 Πωσ οι τελεςτέσ χαμηλού επιπέδου (επιλογή, 
διαςταύρωςη και μετάλλαξη) βελτιώνουν την 
μακροςκοπική ςυμπεριφορά των Γ.Α.;



Βαςικά Ερωτήματα

 Σε τι τύπουσ προβλημάτων οι Γ.Α. αποδίδουν 
καλά;

 Σε τι τύπουσ προβλημάτων οι Γ.Α. δεν αποδίδουν 
καλά;

 Σι ςημαύνει για ϋνα Γ.Α. “αποδύδει καλϊ”, ό “δεν 
αποδύδει καλϊ”; Δηλαδή τι κριτήρια απόδοςησ 
είναι κατάλληλα για τουσ Γ.Α.;

 Κάτω από ποίεσ ςυνθήκεσ (τύποι Γ.Α. και τύποι 
προβλημϊτων) ένασ Γ.Α. υπερτερεί από τισ 
ςυμβατικέσ μεθόδουσ αναζήτηςησ;



Έννοια του Σχήματοσ

 Η θεωρητικό θεμελύωςη των Γ.Α. βαςύζεται 
ςτην αναπαρϊςταςη των λύςεων ςαν 
δυαδικϋσ ςυμβολοςειρϋσ, καθώσ και ςτην 
έννοια του Σχήματος (schema) -δηλαδό ϋνα 
καλούπι (template) που επιτρϋπει τον 
προςδιοριςμό τησ ομοιότητασ μεταξύ των 
χρωμοςωμϊτων.  

 Ένα ςχόμα καταςκευϊζεται ειςϊγοντασ ϋνα 
αδιάφορο σύμβολο (don't care symbol) ςτο 
αλφϊβητο  των γονιδύων (* ).  



Σχήμα
 Ένα ςχόμα αναπαριςτϊ όλεσ τισ 

ςυμβολοςειρϋσ (ϋνα υπερεπύπεδο-επύπεδο ό 
ϊλλο υποςύνολο του χώρου αναζότηςησ), οι 
οπούεσ ταιριϊζουν ςε όλεσ τισ θϋςεισ εκτόσ 
από αυτϋσ με το αδιϊφορο ςύμβολο 

0 0 0 1 0 1 1

0 1 0 0 0 0 1

* * 0 * 0 * 1

C1

C2

χόμα

Άλλο χόμα

* * * * * * 1



Παραδείγματα Σχημάτων

C1

C2

χόμα

1 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

0 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

* 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

C1

C2

χόμα

ο 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

* 1 * 1 1 ο 0 1 0 0

C3

C4

1 1 0 1 1 ο 0 1 0 0

1 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

ο 1 0 1 1 ο 0 1 0 0



Σχήματα

χόμα 1 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

1 1 1 1 1 ο 0 1 0 0C1

* * * * * * * * * *χόμα

? ςυμβολοςειρϋσ!



Σχήματα

χόμα 1 1 1 1 1 ο 0 1 0 0

1 1 1 1 1 ο 0 1 0 0C1

* * * * * * * * * *χόμα

210 ςυμβολοςειρϋσ!



Σχήματα

 Κϊθε  χόμα αναπαριςτϊ 2r ςυμβολοςειρϋσ, 
που r αριθμόσ των  αδιϊφορων ςυμβόλων *

 Κϊθε ςυμβολοςειρϊ μόκουσ m ταιριϊζει ςε ?
χόματα



Σχήματα

 Κϊθε  χόμα αναπαριςτϊ 2r ςυμβολοςειρϋσ, 
που r αριθμόσ των  αδιϊφορων ςυμβόλων *

 Κϊθε ςυμβολοςειρϊ μόκουσ m ταιριϊζει ςε 2m

χόματα



Implicit Parallism

• Αν ϋνα χρωμόςωμα ϋχει μόκοσ n περιϋχει ? ςχόματα (ςε κϊθε θϋςη 
μπορεύ να ϋχουμε τιμό 0, 1 or *)

Για ϋναν πληθυςμό από M ϊτομα υπολογύζουμε ωσ ? χόματα.

• Κϊποια χόματα δεν θα εύναι παρόντα και κϊποια θα επικαλύπτονται με 
ϊλλα χόματα

• Αυτό που θϋλουμε εύναι ϋνασ πληθυςμόσ που θα περιϋχει πολλϊ 
κατϊλληλα  χόματα  (όπωσ ορύζονται από την ςυνϊρτηςη 
καταλληλότητασ) , ενώ τα ακατϊλληλα χόματα θα ϋχουν εξαφανιςτεύ.

•

• Τροποποιούμε M ϊτομα, αλλϊ ? χόματα

• Ιmplicit Parallelism



Implicit Parallism
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• Κϊποια χόματα δεν θα εύναι παρόντα και κϊποια θα επικαλύπτονται με 
ϊλλα χόματα

• Αυτό που θϋλουμε εύναι ϋνασ πληθυςμόσ που θα περιϋχει πολλϊ 
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Implicit Parallism

• Αν ϋνα χρωμόςωμα ϋχει μόκοσ n περιϋχει 3n ςχόματα (ςε κϊθε θϋςη 
μπορεύ να ϋχουμε τιμό 0, 1 or *)

Για ϋναν πληθυςμό από M ϊτομα υπολογύζουμε ωσ M3n χόματα.

• Κϊποια χόματα δεν θα εύναι παρόντα και κϊποια θα επικαλύπτονται με 
ϊλλα χόματα
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•

• Τροποποιούμε M ϊτομα, αλλϊ ? χόματα

• Ιmplicit Parallelism



Implicit Parallism

• Αν ϋνα χρωμόςωμα ϋχει μόκοσ n περιϋχει 3n ςχόματα (ςε κϊθε θϋςη 
μπορεύ να ϋχουμε τιμό 0, 1 or *)

Για ϋναν πληθυςμό από M ϊτομα υπολογύζουμε ωσ M3n χόματα.

• Κϊποια χόματα δεν θα εύναι παρόντα και κϊποια θα επικαλύπτονται με 
ϊλλα χόματα

• Αυτό που θϋλουμε εύναι ϋνασ πληθυςμόσ που θα περιϋχει πολλϊ 
κατϊλληλα  χόματα  (όπωσ ορύζονται από την ςυνϊρτηςη 
καταλληλότητασ) , ενώ τα ακατϊλληλα χόματα θα ϋχουν εξαφανιςτεύ.

•

• Τροποποιούμε M ϊτομα, αλλϊ M3n χόματα

• Ιmplicit Parallelism



Παράδειγμα

 1001110001 ταιριϊζει ςτα χόματα:



Τάξη ενόσ Σχήματοσ

 Τάξη ενόσ ςχήματοσ:  ο αριθμόσ των θϋςεων 
με  0 και 1 που καλούνται και ςταθερέσ θέςεισ 
(fixed positions), δηλαδό οι θϋςεισ που δεν 
περιϋχουν το αδιϊφορο ςύμβολο .

 Διαφορετικϊ: το μόκοσ του ςχόματοσ μεύον τον 
αριθμό των αδιϊφορων ςυμβόλων .  

 Η τϊξη προςδιορύζει την ειδικότητα (speciality) 
ενόσ ςχόματοσ, δηλαδό το πόςο ειδικό εύναι το 
ςυγκεκριμϋνο ςχόμα. 



Παράδειγμα



Παράδειγμα

Ποιό εύναι το χόμα με την μεγαλύτερη ειδικότητα?



Τάξη Σχήματοσ-Παράδειγμα 

Ποιό εύναι το χόμα με την μεγαλύτερη ειδικότητα?

16 ςυμβολοςειρϋσ

4 ςυμβολοςειρϋσ

128 ςυμβολοςειρϋσ

Η τϊξη ςχετύζεται με τον υπολογιςμό τησ πιθανότητασ 
επιβύωςησ του ςχόματοσ κατϊ την διαδικαςύα τησ ...? 



Τάξη Σχήματοσ-Παράδειγμα 

Ποιό εύναι το χόμα με την μεγαλύτερη ειδικότητα?

16 ςυμβολοςειρϋσ

Η τϊξη ςχετύζεται με τον υπολογιςμό τησ πιθανότητασ 
επιβύωςησ του ςχόματοσ κατϊ την διαδικαςύα τησ μετϊλλαξησ! 

4 ςυμβολοςειρϋσ

128 ςυμβολοςειρϋσ



Οριςτικό Μήκοσ

 Σο οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχόματοσ  εύναι η 
απόςταςη μεταξύ τησ πρώτησ και τησ 
τελευταύασ ςταθερόσ θϋςησ.  Προςδιορύζει 
την πυκνότητα (compactness) τησ 
πληροφορύασ που περιϋχεται ςτο ςχόμα



Οριςτικό Μήκοσ

 Σο οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχόματοσ  εύναι η 
απόςταςη μεταξύ τησ πρώτησ και τησ 
τελευταύασ ςταθερόσ θϋςησ.  Προςδιορύζει 
την πυκνότητα (compactness) τησ 
πληροφορύασ που περιϋχεται ςτο ςχόμα

Ένα  ςχόμα με μια μοναδικό ςταθερό θϋςη ϋχει οριςτικό μόκοσ...? 



Οριςτικό Μήκοσ

 Σο οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχόματοσ  εύναι η 
απόςταςη μεταξύ τησ πρώτησ και τησ 
τελευταύασ ςταθερόσ θϋςησ.  Προςδιορύζει 
την πυκνότητα (compactness) τησ 
πληροφορύασ που περιϋχεται ςτο ςχόμα

Ένα  ςχόμα με μια μοναδικό ςταθερό θϋςη ϋχει οριςτικό μόκοσ μηδϋν 



Οριςτικό Μήκοσ

 Σο οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχόματοσ ςχετύζεται 
με τον υπολογιςμό τησ πιθανότητασ 
επιβύωςησ του ςχόματοσ κατϊ την 
διαδικαςύα τησ ...? 



Οριςτικό Μήκοσ

 Σο οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχόματοσ ςχετύζεται 
με τον υπολογιςμό τησ πιθανότητασ 
επιβύωςησ του ςχόματοσ κατϊ την 
διαδικαςύα τησ διαςταύρωςησ .



Διαδικαςία Εξέλιξησ Γ.Α.

Απλϊ αυξϊνει το «ρολόι» τησ διαδικαςύασ κατϊ  1 (επόμενη γενιϊ)

Τπολογιςμόσ τησ ςυνϊρτηςησ αξιολόγηςησ για τον τρϋχοντα πληθυςμό

Τα ςημαντικότερα βήματα τησ εξελικτικήσ διαδικαςίασ



Επίδραςη τησ επιλογήσ ςτην 
επιβίωςη του Σχήματοσ

 Έςτω pop_size =20 και m=33 και τη ςτιγμό t





Επίδραςη τησ επιλογήσ ςτην 
επιβίωςη του Σχήματοσ

 Έςτω ξ(S,t) o αριθμόσ των ςυμβολοςειρών 
ςτον πληθυςμό τη ςτιγμό t που ταιριϊζουν 
ςτο χόμα S

 Π.χ. για το S0

ξ(S0 ,t)= ? (αριθμόσ των ςυμβολοςειρών που ταιριϊζουν ςτο ςχόμα)

ο(S0 )= ?

δ(S0 ,t)= ?





Επίδραςη τησ επιλογήσ ςτην 
επιβίωςη του Σχήματοσ

 Έςτω ξ(S,t) o αριθμόσ των ςυμβολοςειρών 
ςτον πληθυςμό τη ςτιγμό t που ταιριϊζουν 
ςτο χόμα S

 Π.χ. για το S0

ξ(S0 ,t)= 3

ο(S0 )=3

δ(S0 ,t)=7-5=2



Επίδραςη τησ επιλογήσ ςτην 
επιβίωςη του Σχήματοσ

Απόδοςη του χόματοσ 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ επιλογόσ, δημιουργεύται ϋνασ προςωρινόσ 
πληθυςμόσ.  Κϊθε ςυμβολοςειρϊ αντιγρϊφεται μηδϋν, μύα ό 
περιςςότερεσ φορϋσ, ςύμφωνα με την απόδοςό τησ.

Για μια ςυμβολοςειρϊ

Για μια ςυμβολοςειρϊ που 
ταιριϊζει ςτο χόμα 
πιθανότητα επιλογόσ:

Για Επιλογό Ρουλϋτασ

Αριθμόσ ςυμβολοςειρών 

Σο ϊθροιςμα των 
αποδόςεων όλου του 
πληθυςμού



Επίδραςη τησ επιλογήσ ςτην 
επιβίωςη του Σχήματοσ

Μϋςη απόδοςη πληθυςμόύ:

Αριθμόσ ςυμβολοςειρών 
που ταιριϊζουν ςτο 
χόμα τη ςτιγμό t+1

Πιθανότητα μιασ 
ςυμβολοςειρϊσ που 

ταιριϊζει

υνολικόσ αριθμόσ επιλογών

Ο αξηζκόο ηωλ ζπκβνινζεηξώλ ζηνλ πιεζπζκό πνπ ηαηξηάδεη ζε

απηό ην Σρήκα, απμάλεηαη αλάινγα κε ην ιόγν ηεο απόδνζεο ηνπ

αληίζηνηρνπ ζρήκαηνο πξνο ηελ κέζε απόδνζε ηνπ πιεζπζκνύ.



Επίδραςη τησ επιλογήσ ςτην 
επιβίωςη του Σχήματοσ

•Ένα ςχόμα που βρύςκεται πϊνω από τον μϋςο
όρο όςον αφορϊ την απόδοςη αποκτϊ μεγαλύτερο
αριθμό ςυμβολοςειρών που ταιριϊζουν με αυτό
ςτην επόμενη γενιϊ.
•Αντύθετα, ϋνα ςχόμα που βρύςκεται κϊτω από τον
μϋςο όρο αναπαριςτϊ λιγότερεσ ςυμβολοςειρϋσ
ςτην επόμενη γενιϊ.



Μαθξνπξόζεζκε Επίδξαζε

 ε>0 

Αλ ην Σρήκα ε% πάλω από ηνλ κέζν όξν απόδνζεο πιεζπζκνύ

Ιζρύεη όηη:

 ε<0 

γηα Σρήκαηα ...?

γηα Σρήκαηα ....?
Γεωκεηεξηθή Πξόνδνο



Μαθξνπξόζεζκε Επίδξαζε

 ε>0 

Αλ ην Σρήκα ε% πάλω από ηνλ κέζν όξν απόδνζεο πιεζπζκνύ

Ιζρύεη όηη:

 ε<0 

γηα Σρήκαηα πάλω από ηνλ κέζν όξν

γηα Σρήκαηα θάηω από ηνλ κέζν όξν
Γεωκεηεξηθή Πξόνδνο

Ένα Σσήμα πάνω από ηον μέζο όπο όσι μόνο αναπαπιζηά πεπιζζόηεπερ 

ζςμβολοζειπέρ ζηην επόμενη γενιά, αλλά επιπλέον ο απιθμόρ αςηόρ 

αςξάνεηαι εκθεηικά.



Επιςτροφή ςτο Παράδειγμα

Εύδαμε ότι ξ(S0 ,t)= 3

Ιζρύεη επίζεο :

Σηηγκή t :    3  ζπκβνινζεηξέο

t+1:    3*1,396751=4,19  ζπκβνινζεηξέο

t+2 :    3*1,3967512=5,85 ζπκβνινζεηξέο                                

S0

Δηαηζζεηηθά ην Σρήκα  So απνηειεί έλα ππνζρόκελν ηκήκα ηνπ ρώξνπ 

αλαδήηεζεο θαη, γηα ην ιόγν απηό, δεηγκαηνιεπηείηαη κε εθζεηηθά 

απμαλόκελν ηξόπν 



Επιςτροφή ςτο Παράδειγμα – Νέα 
Γενιά



Επιςτροφή ςτο Παράδειγμα – Νέα 
Γενιά



Επίδραςη των γενετικών τελεςτών 
ςτην επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Π.χ η  v’18 =

Ταηξηάδεη ζε 230 Σρήκαηα, 

Σρήκαηα ζηα νπνία ηαηξηάδεη ε v’18

Έζηω όηη ε v’18 επηιέγεηαη γηα δηαζηαύξωζε κε ζεκείν δηαζηαύξωζεο pos=20

Επηβηώλεη... ? Επηβηώλεη... ?



Επίδραςη των γενετικών τελεςτών 
ςτην επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Π.χ η  v’18 =

Ταηξηάδεη ζε 230 Σρήκαηα, 

Σρήκαηα ζηα νπνία ηαηξηάδεη ε v’18

Έζηω όηη ε v’18 επηιέγεηαη γηα δηαζηαύξωζε κε ζεκείν δηαζηαύξωζεο pos=20

Επηβηώλεη Δελ επηβηώλεη

Π.ρ.



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Το οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχήματοσ παίζει 
καθοριςτικό ρόλο για την επιβίωςη ή την 
καταςτροφή του

το ςημεύο διαςταύρωςησ επιλϋγεται ομοιόμορφα (uniformly) από m-1 πιθανϊ 
ςημεύα

Πηζαλόηεηα θαηαζηξνθήο Πηζαλόηεηα Επηβίωζεο

? ?



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Το οριςτικό μήκοσ ενόσ ςχήματοσ παίζει 
καθοριςτικό ρόλο για την επιβίωςη ή την 
καταςτροφή του

το ςημεύο διαςταύρωςησ επιλϋγεται ομοιόμορφα (uniformly) από m-1 πιθανϊ 
ςημεύα

Πηζαλόηεηα θαηαζηξνθήο Πηζαλόηεηα Επηβίωζεο



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 το παρϊδειγμα:

Αλακελόκελν ην απνηέιεκα λα κελ επηβηώζεη ην S1 ....

Όκωο

Μόνο μερικϊ χρωμοςώματα επιλϋγονται για διαςταύρωςη, αφού η 
διαςταύρωςη ϋχει μια πιθανότητα pc να εκτελεςτεύ

pc

Πηζαλόηεηα Επηβίωζεο ?



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 το παρϊδειγμα:

Αλακελόκελν ην απνηέιεκα λα κελ επηβηώζεη ην S1 ....

Όκωο

Μόνο μερικϊ χρωμοςώματα επιλϋγονται για διαςταύρωςη, αφού η 
διαςταύρωςη ϋχει μια πιθανότητα pc να εκτελεςτεύ

pc

γηα pc=0.25

Πηζαλόηεηα Επηβίωζεο



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

Αθόκα θαη αλ ην ζεκείν δηαζηαύξωζεο επηιερζεί αλάκεζα ζε ζηαζεξέο ζέζεηο ζε 

έλα ζρήκα, ππάξρεη αθόκα πηζαλόηεηα γηα ην ζρήκα λα επηβηώζεη ...Πώο?

Όκωο



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

Αθόκα θαη αλ ην ζεκείν δηαζηαύξωζεο επηιερζεί αλάκεζα ζε ζηαζεξέο ζέζεηο ζε 

έλα ζρήκα, ππάξρεη αθόκα πηζαλόηεηα γηα ην ζρήκα λα επηβηώζεη 

Όκωο

Π.ρ. Αλ θαη νη δπν ζπκβνινζεηξέο v’18 θαη 

v’13 άξρηδαλ κε 111 θαη ηειείωλαλ κε 10
Τν S1 ζα επηβίωλε!

H επίδξαζε ηεο επηινγήο θαη ηεο δηαζηαύξωζεο ζηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ 

ζπκβνινζεηξώλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζε έλα ζρήκα είλαη:

Τα άλω ηνπ κέζνπ όξνπ Σρήκαηα κε κηθξό νξηζηηθό κήθνο ζα 

δεηγκαηνιεηπηνύληαη κε εθζεηηθά απμαλόκελνπο ξπζκνύο ζηηο επόκελεο γεληέο 



Επίδραςη τησ διαςταύρωςησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Σο ϊνω του μϋςου όρου και με μικρό οριςτικό μόκοσ ςχόμα  
S0 θα αποκτόςει εκθετικϊ αυξανόμενο αριθμό 
ςυμβολοςειρών ςτισ επόμενεσ γενιϋσ 

Σην παξάδεηγκα:

Σηηγκή   t :    3  ζπκβνινζεηξέο

t+1:    3*1,374927=4,12 ζπκβνινζεηξέο

t+2 :    3*1,3749272=5,67 ζπκβνινζεηξέο                                



Επίδραςη τησ μετάλλαξησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Ο τελεςτόσ μετϊλλαξησ αντιςτρϋφει ϋνα δυαδικό ψηφύο ςε κϊποια 
τυχαύα θϋςη με πιθανότητα pm.

Γηα λα επηβηώζεη θάπνην Σρήκα ζα πξέπεη ....?

Π.ρ. v’19

Mεηάιιαμε

Πόηε επηβηώλεη ην So ....?



Επίδραςη τησ μετάλλαξησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Ο τελεςτόσ μετϊλλαξησ αντιςτρϋφει ϋνα δυαδικό ψηφύο ςε κϊποια 
τυχαύα θϋςη με πιθανότητα pm.

Γηα λα επηβηώζεη θάπνην Σρήκα ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο νη 

ζηαζεξέο ζέζεηο ηνπ κεηά από ηε κεηάιιαμε 

Π.ρ. v’19

Mεηάιιαμε

Επηβηώλεη ην So

Επηβηώλεη γηα ζέζε κεηάιιαμεο 1-4 θαη 9-33  θαη δελ επηβηώλεη γηα ζέζε 5-8

Τα «ζεκαληηθά» ζηνηρεία είλαη νη ζηαζεξέο ζέζεηο Σεκαληηθή ε ηάμε ηνπ 

Σρήκαηνο!



Επίδραςη τησ μετάλλαξησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Πιθανότητα αντιςτροφόσ ενόσ δυαδικού ψηφύου: pm

 Πιθανότητα μη αλλαγόσ ψηφύου : 1- pm

 Mεταλλϊξεισ ανεξϊρτητεσ μεταξύ τουσ

Πηζαλόηεηα επηβίωζεο ελόο 

Σρήκαηνο θαηά ηελ όιε 

δηαδηθαζία κεηάιιαμεο 

?



Επίδραςη τησ μετάλλαξησ ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

 Πιθανότητα αντιςτροφόσ ενόσ δυαδικού ψηφύου: pm

 Πιθανότητα μη αλλαγόσ ψηφύου : 1- pm

 Mεταλλϊξεισ ανεξϊρτητεσ μεταξύ τουσ

Πηζαλόηεηα επηβίωζεο ελόο 

Σρήκαηνο θαηά ηελ όιε 

δηαδηθαζία κεηάιιαμεο θαη επεηδή

Π.ρ. Γηα



Συνδυαςτική Επίδραςη ςτην 
επιβίωςη ενόσ Σχήματοσ

Σπλδπαζκόο γηα ηελ επηινγή, ηε δηαζηαύξωζε θαη ηελ κεηάιιαμε

Εθζεηηθή αύμεζε ζηηο επόκελεο γεληέο ηωλ ζπκβνινζεηξώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

θάπνην άλω ηνπ κέζνπ όξνπ (από πιεπξάο απόδνζεο) Σρήκα κε κηθξό νξηζηηθό 

κήθνο θαη κηθξή ηάμε 

Σηηγκή   t :    3  ζπκβνινζεηξέο

t+1:    3*1,333024=4,00  ζπκβνινζεηξέο

t+2 :    3*1,3330242=5,33 ζπκβνινζεηξέο                                



Θεωρία Σχήματων – Schema Theorem

Άλω ηνπ κέζνπ όξνπ απόδνζεο ζρήκαηα κε κηθξό νξηζηηθό 

κήθνο θαη κηθξή ηάμε ιακβάλνπλ εθζεηηθά απμαλόκελεο 

ζπκβνινζεηξέο ζε δηαδνρηθέο γεληέο ελόο Γελεηηθνύ 

Αιγνξίζκνπ.

H αλαπαξαγωγή θαηαλέκεη πεξηζζόηεξα αληίγξαθα ζηα θαιύηεξα 

ζρήκαηα θαη ε δηαζηαύξωζε δελ δηαηαξάζζεη ηα Σρήκαηα κηθξνύ 

νξηζηηθνύ κήθνπο θαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

Επεηδή ε κεηάιιαμε είλαη (δίθαηα) ζπάληα, έρεη κηθξή επίδξαζε ζε 

απηά ηα ζεκαληηθά ζρήκαηα 



Υπόθεςη δομικών ςτοιχείων

Δομικϊ τοιχεύα: Μικρού μόκουσ, χαμηλόσ τϊξησ και 
υψηλόσ απόδοςησ χόματα

Ένασ Γενετικόσ Αλγόριθμοσ αναζητεύ απόδοςη κοντϊ ςτο 
βϋλτιςτο, τοποθετώντασ δύπλα-δύπλα δομικϊ ςτοιχεύα 

Ο Γ.Α. ανακαλύπτει νϋεσ λύςεισ δοκιμϊζοντασ πολλούσ 
ςυνδυαςμούσ των μερικών λύςεων που περιϋχονται ςτον 
τρϋχοντα πληθυςμό.

Το γεγονόρ όηι ηα δομικά ζηοισεία ππάγμαηι οδηγούν ζε καλύηεπη απόδοζη, 

είναι μια εν δςνάμει ςπόθεζη ενόρ απλού Γενεηικού Αλγοπίθμος, πος 

καλείηαι ςπόθεζη δομικών ζηοισείων 

Καζαξά εκπεηξηθή ζεωξία!



Έμμεςοσ Παραλληλιςμόσ-revisited

 Οι διαδικαςύεσ ενόσ γενετικού αλγορύθμου 
εφαρμόζονται αποκλειςτικϊ ςτα χρωμοςώματα, χωρύσ 
καμύα γνώςη του χώρου αναζότηςησ. 

 Μϋςω τησ επιλογόσ και τησ αναπαραγωγόσ, τα ςχόματα 
των ανταγωνιζόμενων ςχημϊτων (υπερεπιπϋδων) 
αυξϊνουν ό μειώνουν την εκπροςώπηςό τουσ ςτον

 πληθυςμό, ςύμφωνα με τη ςχετικό καταλληλότητα 
των ςυμβολοςειρών που περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ.

Έκκεζνο Παξαιιειηζκόο


