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Περιεχόμενα
Γενετικός Προγραμματισμός
Genetic Programming (GP)

Προέλευση

•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή
Κίνητρο
Θεωρία
Συμβολική Παλινδρόμηση με χρήση GP
Εφαρμογές
Περίληψη
Αναφορές

Βιολογία
Κωδικοποίηση της πληροφορίας στο DNA

• Βασίζεται στις ιδέες του Δαρβίνου για την
εξέλιξη των ειδών: Επιβιώνει ο
καταλληλότερος
• Τα καταλληλότερα άτομα ενός πληθυσμού
επιβιώνουν και αναπαράγονται με
υψηλότερο ρυθμό
• Η δομή των ατόμων σε ένα πληθυσμό αλλάζει
λόγω της διαδικασίας της φυσικής επιλογής
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Μετασχηματισμοί DNA

Τι είναι ο Γενετικός Προγραμματισμός
• Ανήκει στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής
Μάθησης: Η μελέτη των υπολογιστικών
αυτοβελτιούμενων αλγορίθμων μέσω της
εμπειρίας
• Προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα: Πως
μπορούν οι υπολογιστές να κάνουν αυτό που
χρειάζεται να γίνει (εύρεση λύσης σε δοθέν
πρόβλημα) χωρίς να τους δοθούν ακριβείς
οδηγίες πώς να το κάνουν αυτό
• Εμπλοκή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιατί Γενετικός Προγραμματισμός;
• Εξοικονόμηση χρόνου ανάπτυξης πολύπλοκων
αλγορίθμων από τους ανθρώπους. Ο ΓΠ όχι μόνο
σχεδιάζει αλγορίθμους αλλά δημιουργεί αυτόν
που θα δώσει την βέλτιστη λύση
• «Συνδυάζει τους γενετικούς αλγορίθμους με την
βασική αρχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, να
επιλύουν οι υπολογιστές τα προβλήματα
αυτόματα- να εξελίσσουν ένα πληθυσμό από
προγράμματα» - John R. Koza

Περιγραφή του Αλγορίθμου
• Αρχικά δημιουργούμε ένα πληθυσμό από τα
διαθέσιμα αρχέτυπα
• Επανάλαβε
– Εκτέλεσε κάθε πρόγραμμα και υπολόγισε την
καταλληλότητα του
– Επέλεξε ένα ή δύο προγράμματα από τον πληθυσμό με
κάποιο πιθανοκρατικό τρόπο βασισμένο στον πληθυσμό
– Εφάρμοσε γενετικούς τελεστές με προσδιορισμένες
πιθανότητες
– Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο τερματισμού επανέλαβε
τα παραπάνω βήματα του βρόγχου

• Δώσε ως αποτέλεσμα τον καλύτερο ως τώρα άτομο
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Δέντρα
• Αναπαριστούμε τα προγράμματα σαν δέντρα

(+ 5 Interest (IF (> YEAR 1980) 1 3))

Ορολογία
• Τερματικά (Terminals , Τ): Οι μεταβλητές και
οι σταθερές στο πρόγραμμα (5,Interest,
YEAR,..)· Είναι εξωτερικοί κόμβοι
• Συναρτήσεις (Functions, F): Οι αριθμητικοί ή
λογικοί τελεστές (+,IF, >). Είναι εσωτερικοί
κόμβοι και καλούνται συναρτήσεις
• Σύνολο αρχέτυπων (Primitive Set): F U Τ

Αρχικοποίηση του πληθυσμού

Αρχικοποίηση Πληθυσμού (2)

• Full Method: Επιλέγουμε τους εσωτερικούς κόμβους
από το σύνολο συναρτήσεων έως ότου να φθάσουμε
στο μέγιστο βάθος. Τότε προσθέτουμε κόμβους από το
σύνολο των τερματικών. Όλα τα φύλλα είναι στο ίδιο
επίπεδο.
• Grow Method: Επιλέγουμε κόμβους από όλο το
σύνολο αρχετύπων έως ότου να φθάσουμε στο
μέγιστο βάθος
• Ramped half-and-half: Ο μισός πληθυσμός παράγεται
με τη μέθοδο Full και μισός πληθυσμός με τη μέθοδο
Grow. To βάθος των δένδρων δεν είναι καθορισμένο

• Η αρχικοποίηση του πληθυσμού δεν
απαιτείται να είναι εξ ολοκλήρου τυχαία
• Αν κάποιες ιδιότητες της λύσης είναι γνωστές
εκ των προτέρων θα πρέπει να τις
ενσωματώσουμε στα δένδρα ώστε αυτά να
έχουν μία αρχική «προκατάληψη» (bias) που
θα οδηγήσει τον πληθυσμό σε γρηγορότερη
σύγκλιση
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Aρχικοποίηση Πληθυσμού (3)

Full Method

Grow Method

Στρατηγικές Επιλογής (2)
• Επιλογή ανάλογα με την καταλληλότητα των
ατόμων: Η επιλογή των ατόμων γίνεται με
κριτήριο την τιμή καταλληλότητας τους.
0,17
0,25
0,08
0,5

Στρατηγικές επιλογής
• Επιλογή τύπου τουρνουά: Το καλύτερο άτομο από ένα
σύνολο ατόμων που έχει επιλεγεί τυχαία από τον
πληθυσμό επιλέγεται για να γίνει γονέας
• Πλεονεκτήματα: Αποκλιμακώνει την επιρροή της
καταλληλότητας στον πληθυσμό. Ένα καλό πρόγραμμα
δεν καταλαμβάνει την επόμενη γενιά ελαττώνοντας
έτσι την ποικιλομορφία στους απογόνους της.
• Μειονεκτήματα: Μία μικρή διαφορά στην
καταλληλότητα βαίνει ενισχυμένη στην επόμενη γενεά
ακόμη και αν είναι οριακή η διαφορά με τον
ανταγωνιστή του

Δημιουργώντας τη νέα γενιά
• Οι κύριοι γενετικοί τελεστές που εφαρμόζονται στους
γονείς της μία γενιάς είναι η διασταύρωση, μετάλλαξη
και η αντιγραφή
• Διασταύρωση υποδένδρου: Δημιουργεί τον απόγονο
με την αντιγραφή του υποδένδρου που έχει σαν ρίζα
το σημείο διασταύρωσης σε ένα αντίγραφο από τον 1ο
γονέα με ένα αντίγραφο από το υποδένδρο που είναι
ριζωμένο στο σημείο διασταύρωσης του 2ου γονέα
• Αντιγραφή: Δημιουργεί ένα αντίγραφο ενός από τα
καλύτερα άτομα του πληθυσμού στην επόμενη γενιά
εξασφαλίζοντας το πέρασμα των καλών γονιδίων
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Διασταύρωση
υποδένδρου

Τελεστής Διασταύρωσης
• Ο τελεστής διασταύρωσης κατά μέσο όρο
μεταφέρει – αντικαθιστά μικρά ποσά
γενετικού υλικού και αυτό οφείλεται στο ότι
οι περισσότεροι κόμβοι είναι φύλλα ή
βρίσκονται κοντά στα φύλλα.
• Ο Koza προτείνει το 90 % των σημείων
διασταύρωσης να προέρχονται από κόμβους
με συναρτήσεις και το 10 % από τερματικούς
κόμβους.

Μετάλλαξη
• Μετάλλαξη υποδένδρου
Αντικαθιστά το σημείο
μετάλλαξης με ένα τυχαίο
δημιουργούμενο δένδρο.
• Μετάλλαξη σημείου
Τυχαία επιλέγει ένα κόμβο και τον αντικαθιστά
με ένα αρχέτυπο ίδιας τάξης ορισμάτων.

Περιορισμοί στους τελεστές:
Κλειστότητα
• Συνέπεια τύπου: οι διασταυρώσεις υποδένδρου
μπορούν να αναμιγνύουν και να συνενώνουν τα
δένδρα αυθαίρετα. Έτσι όλες οι συναρτήσεις που
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διακρίνονται από
συνέπεια τύπου, δηλ να επιστρέφουν τιμές ίδιου
τύπου.
• Ασφάλεια αποτίμησης: Τα υποδένδρα μετά την
αποτίμηση θα πρέπει να αποδίδουν έγκυρες τιμές για
να χρησιμοποιηθούν. Για το λόγο αυτό
χρησιμοποιούνται προστατευμένες εκδόσεις των
συναρτήσεων (πχ προστατευμένη διαίρεση, αν ο
παρανομαστής είναι ίσος με 0 τότε το αποτέλεσμα της
διαίρεσης μπορεί να ορίζεται σαν 1.
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Επάρκεια

Συνάρτηση Καταλληλότητας

• Επάρκεια σημαίνει ότι η λύση στο πρόβλημα
μπορεί να εκφρασθεί διαμέσου του
συνδυασμού
των
χρησιμοποιούμενων
αρχέτυπων
• Γενικός κανόνας για την επάρκεια δεν
υφίσταται. Αν υπάρχει καλά ανεπτυγμένη
θεωρία των πεδίων που ερευνώνται μπορεί
να βοηθήσει στο να επιλεγούν τα κατάλληλα
αρχέτυπα.

• Δίνει μία μετρική στο πόσο καλό είναι ένα πρόγραμμα
υπολογιστή στο να λύσει ένα δοσμένο πρόβλημα.
• Η κατάλληλη κωδικοποίηση μέσα από τις συναρτήσεις
καταλληλότητας είναι σημαντική για την επιτυχία του
γενετικού προγραμματισμού.
• Μετρώ την καταλληλότητα ενός δοθέντος
προγράμματος σημαίνει ότι εκτελώ το πρόγραμμα
• Η αξιολόγηση του δένδρου γίνεται με σειρά
αναζήτησης πρώτα βάθος (DFS, Depth First Search)

Παράμετροι ελέγχου στο GP
•
•
•
•
•

Μέγεθος πληθυσμού, Ν
Μέγιστος αριθμός γενεών, Gmax
Πιθανότητα Διασταύρωσης, Pc
Πιθανότητα Μετάλλαξης, Pm
Πιθανότητα Αντιγραφής, Pr

Προπαρασκευαστικά βήματα για το
στήσιμο ενός τρεξίματος GP
1. Προσδιορίζουμε το σύνολο των τερματικών Τ
2. Προσδιορίζουμε το σύνολο των συναρτήσεων F
3. Προσδιορίζουμε το πως θα μετράμε την
καταλληλότητα
4. Προσδιορίζουμε τις παραμέτρους του ΓΠ
5. Προσδιορίζουμε το κριτήριο τερματισμού και
την περιγραφή του αποτελέσματος
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Συμβολική Παλινδρόμηση με τη χρήση
του ΓΠ
• Συμβολική παλινδρόμηση: Η διαδικασία της
μηχανικής δημιουργίας ενός προγράμματος
Η/Υ που επαληθεύει μία σειρά αριθμητικών
δεδομένων
• Παράδειγμα: Θέλουμε να εξελίξουμε μία
έκφραση που οι τιμές της θα ταιριάζουν με
αυτές του τετραγωνικού πολυωνύμου
x2 + x + 1 στο διάστημα [-1,1]

Συμβολική Παλινδρόμιση –
Προπαρασκευαστικά Βήματα
Αντικείμενο

Να ανακαλύψουμε ένα
πρόγραμμα με μία είσοδο και
έξοδο τα δοθέντα δεδομένα

1

Σύνολο τερματισμού

Τ={Χ, Τυχαίες Μεταβλητές}

2

Σύνολο συναρτήσεων F={+, -, *, %}
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Συνάρτηση
Καταλληλότητας

Το άθροισμα των απολύτων τιμών
των διαφορών μεταξύ του
εξαγόμενου του υποψηφίου
προγράμματος και των δοσμένων
τιμών από το πρόβλημα

4

Παράμετροι

Μέγεθος πληθυσμού Μ=4

5

Τερματισμός

Ένα προγραμμα που προκύπτει
όταν το απόλυτο σφάλμα είναι
μικρότερο από την τιμή 0.1

Συμβολική Παλινδρόμηση - Δεδομένα
Ανεξάρτητη µεταβλητή
X

Εξαρτηµένη µεταβλητή
Y

-1.00
-0.80
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

1.00
0.84
0.76
0.76
0.84
1.00
1.24
1.56
1.96
2.44
3.00

Συμβολική Παλινδρόμιση
Αρχικοποίηση
• Γενιά με αριθμό 0 και 4 άτομα
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1η γενιά

Συμβολική Παλινδρόμιση
Καταλληλότητα

Άτομα 0ης γενιάς

x+1

x2 + 1

2

x

0.67

1.00

1.70

2.67

Περιοχές που ο ΓΠ έχει καλές
αποδόσεις
• Όταν οι σχέσεις μεταξύ των σχετιζόμενων μεταβλητών
είναι άγνωστες ή δεν τις έχουμε κατανοήσει καλά
• Όταν η ανακάλυψη του μεγέθους και του σχήματος
της καλύτερης λύσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι του
προβλήματος
• Όταν χώρος εξερεύνησης είναι μεγάλος και οι λύσεις
αραιά κατανεμημένες
• Όταν υπάρχουν καλές προσομοιώσεις για να ελεγχθεί
η απόδοση των δοκιμαστικών λύσεων σε ένα
πρόβλημα αλλά ανεπαρκείς μέθοδοι για απευθείας
απόκτηση καλών λύσεων

Αντιγραφή:
Αντίγραφο
του (a)

Μετάλλαξη (c):
σηµείο
µετάλλαξης το
(‘2’)

∆ιασταύρωση των
(a) και (b) 1o
παιδί: Σηµεία
διασταύρωσης το
(‘+’) και το
αριστερό (‘x’)

∆ιασταύρωση των
(a) και (b) 2o
παιδί: Σηµεία
διασταύρωσης το
(‘+’) και το
αριστερό (‘x’)

Εφαρμογή
Σχεδιασμός κεραίας για τις ανάγκες της 5ης
Τεχνολογικής αποστολής της NASA στο
διάστημα
Δημιουργήθηκαν πολύπλοκα, μη διαισθητικά
σχέδια και απολύτως συμβατά με τις
προδιαγραφές απόδοσης που απαιτήθηκαν
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Εφαρμογή (2)
• Το αποτέλεσμα της
κεραίας όταν
επιτρέπεται η
διακλάδωση
• Ακολουθεί ο γονότυπος
• forward(L,R): δημιουργεί μία ράβδο μήκους L και ακτίνας R.
• rotate-x(rad): περιστρέφει τη ράβδο με ακτίνα rad γύρω από τον
άξονα x. Παρόμοια ορίζονται και οι υπόλοιποι άξονες.

Εφαρμογή (4)

Παραδείγματα Εφαρμογών

• Το αποτέλεσμα της
κεραίας όταν δεν
επιτρέπεται η
διακλάδωση
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Παραδείγματα εφαρμογών

Παραδείγματα Εφαρμογών

Παραδείγματα Εφαρμογών

Παραδείγματα Εφαρμογών
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Παραδείγματα Εφαρμογών

Παραδείγματα Εφαρμογών

Παραδείγματα Εφαρμογών

Παραδείγματα Εφαρμογών

• O, αριθμός επισκεπτών σε ένα δοσμένο
δήμο
• CO, συνολικός αριθμός επισκεπτών στην
Δημοκρατία της Τσεχίας
• U, συνολική επιφάνεια του Δήμου
• CU, συνολική επιφάνεια Δημοκρατίας της
Τσεχίας
• P, ποσοστό του μεριδίου του Δήμου στους
αποδιδόμενους φόρους
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Γενετικός Προγραμματισμός και
Νευρωνικά Δίκτυα

Δένδρο ΓΠ που για εκπαίδευση ΝΝ
Υ έξοδος ΝΝ
S συνάρτηση ενεργοποίησης
W βάρη
Χ1-Χ4 είσοδοι

Ritchie MD, Motsinger AA, Bush WS, Coffey CS, Moore JH. Genetic Programming
Neural Networks: A Powerful Bioinformatics Tool for Human Genetics. Appl Soft
Comput. 2007;7(1):471–479. doi:10.1016/j.asoc.2006.01.013

Βήματα του Αλγορίθμου

Σύνοψη
• Έχει αρχίσει να γίνεται σύνηθες ο ΓΠ να δίνει
λύσεις ανταγωνίσιμες με αυτές του ανθρώπου
• Ο λόγος ΑΙ (λόγος τεχνητής νοημοσύνης) μίας
μεθόδου για την επίλυση ενός προβλήματος
είναι ο λόγος αυτού που παίρνεται ως αυτόματη
λειτουργία της τεχνητής μεθόδου προς το ποσό
της πληροφορίας που δίνεται από τον άνθρωπο
που εφαρμόζει τη μέθοδο σε ένα συγκεκριμένο
πρόβλημα.
• Ο ΓΠ έχει πολύ υψηλό λόγο ΑΙ
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Συνοψη
• Ρουτίνα: Η μέθοδος επίλυσης ενός προβλήματος είναι
ρουτίνα εάν αυτή είναι γενική και απαιτείται σχετικά
μικρή ανθρώπινη προσπάθεια ώστε η μέθοδος να
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη λύση νέων
προβλημάτων στον συγκεκριμένο χώρο ή επιτυχώς να
λύσει νέα προβλήματα από ένα διαφορετικό χώρο.
• Ανταγωνιστική στον άνθρωπο: Προηγούμενες
πατέντες επιδέχονται βελτιώσεις πάνω στην
κατοχυρωμένη εφεύρεση ή κατοχυρώνονται σήμερα.
Δημοσιεύσιμα με δικά τους δικαιώματα ως νέα
επιστημονικά αποτελέσματα.

Προτεινόμενα για διάβασμα
1. Βιβλίο: “Genetic Programming: On the
programming of computers by means of natural
selection” by John R. Koza, MIT Press
2. Βιβλίο: “Adaptation in Natural and Artificial
Systems” by John H. Holland, MIT Press

Αναφορές
• Ηλεκτρονικό Βιβλίο “A Field Guide to Genetic
Programming” by Poli, Langdon, McPhee. 2008 ,
url: http://www.gp-field-guide.org.uk/
• Ιστότοπος : www.genetic-pragramming.com
• Ιστότοπος:
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_programming
• “An Evolved Antenna for Deployment on Nasa’s ST5

Mission” by J. Lohn, G. Hornby, D. Linden, GTPT, May-2004
• url: https://ti.arc.nasa.gov/m/pub-archive/812h/0812 (Lohn).

Παραδείγματα εξέλιξης πληθυσμών
• https://www.youtube.com/watch?v=bBt0imn
77Zg&t=99s
• https://www.youtube.com/watch?v=GS18h_h6IM
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