Γλωσσάρι
Αναφέρεται σε όρους ̟ου χρησιµο̟οιούνται κυρίως στους Γενετικούς Αλγορίθµους (ΓΑ) και
Γενιτικό Προγραµµατισµό (ΓΠ)
MIMD (Multiple Instructions Multiple Data) Πολλα̟λές οδηγίες µε ̟ολλα̟λά
δεδοµένα. Ένας ̟αράλληλος ηλεκτρονικός υ̟ολογιστής ό̟ου ο
κάθε
ε̟εξεργαστής του, δουλεύει ανεξάρτητα α̟ό τους άλλους ε̟εξεργαστές µε τα
δικά του δεδοµένα.
SISD (Single Instruction Multiple Data) Α̟λή οδηγία µε ̟ολλα̟λά δεδοµένα. Ένας
̟αράλληλος υ̟ολογιστής εκτελεί την ίδια διαδικασία µε διαφορετικά
δεδοµένα ταυτόχρονα.
Αδιάφορο σύµβολο (Wildcard) Το σύµβολο µ̟αλαντέρ *, το ο̟οίο χρησιµο̟οιείται
όταν η τιµή του γονιδίου είναι ελεύθερη να ̟άρει ο̟οιαδή̟οτε τιµή α̟ό το
στοιχειώδες σύνολο.
Ακατάστατος γενετικός αλγόριθµος ( Messy genetic algorithm) Ε̟ινοήθηκε για την
ε̟ίλυση των ̟αρα̟λανητικών συναρτήσεων ̟ου δεν µ̟ορούν να
αντιµετω̟ιστούν α̟ό τους συνήθεις ΓΑ. Στο ̟ρώτο βήµα (̟ρωταρχική φάση)
αρχικο̟οιείται ο ̟ληθυσµός ώστε να ̟εριέχει όλα δοµικά στοιχεία ̟ου
µ̟ορούν να σχηµατιστούν σε ένα δεδοµένο µήκος. Σε αυτή την φάση µόνο η
ανα̟αραγωγή χρησιµο̟οιείται για να εµ̟λουτιστεί το σύνολο των καλών
δοµικών στοιχείων. Το δεύτερο βήµα (φάση αντι̟αράθεσης) χρησιµο̟οιεί
διάφορους γενετικούς τελεστές για να ε̟ιτευχθεί η σύγκλιση της συνάρτησης.
Ακρίβεια ανα̟αράστασης (Encoding precision) O καθορισµός των ψηφίων της
συµβολοσειράς, τα ο̟οία θα χρησιµο̟οιηθούν για την κωδικο̟οίηση µιας
̟ραγµατικής µεταβλητής.
Ακρότατο (Extremum) Μέγιστο ή ελάχιστο µιας συνάρτησης
Αλγόριθµος µε α̟αγόρευση αναζήτησης (Tabu search) Η αναζήτηση ταµ̟ού είναι
ένας αλγόριθµος αναζήτησης o ο̟οίος ̟αρακολουθεί και καταγράφει τις
̟εριοχές υψηλού κόστους στο χώρο καταστάσεων και στη συνέχεια α̟οφεύγει
την ε̟ίσκεψη σε αυτές τις ̟εριοχές
Αλληλόµορφο (Allele) H τιµή ̟ου λαµβάνει ένα συγκεκριµένο γονίδιο. Στη
βιολογία η λειτουργία ενός γονιδίου.
Αλφάβητο (alphabet) Το σύνολο των συµβόλων ̟ου χρησιµο̟οιείται σε µία
υλο̟οίηση ΓΑ ή ΓΠ για να ανα̟αραστήσει συναρτήσεις, µεταβλητές και
σταθερές.
Αναδιάταξη (Reordering) H αλλαγή της σειράς των γονιδίων σε ένα χρωµόσωµα,
ώστε να έρθουν τα γονίδια το ένα κοντά στο άλλο α̟οσκο̟ώντας στο
σχηµατισµό δοµικών στοιχείων.
Ανα̟αραγωγή (Reproduction) H ̟ιο σηµαντική λειτουργία του ΓΑ και ΓΠ ̟ου
̟εριλαµβάνει την ε̟ιλογή, τη διασταύρωση και τη µετάλλαξη. Ορισµένοι
συγγραφείς, ως ανα̟αραγωγή θεωρούν
µόνο η διαδικασία ε̟ιλογής.
∆ιακρίνεται στη δηµιουργία ενός α̟ογόνου α̟ό δύο ή ̟ερισσότερους γονείς
(σεξουαλική ανα̟αραγωγή) ή το σχηµατισµό του α̟ό ένα µόνο γονέα
(ασεξουαλική ανα̟αραγωγή)

Ανα̟αράσταση κινητής υ̟οδιαστολής (Floating point representation)
ανα̟αράσταση των γονιδίων µε αριθµούς κινητής υ̟οδιαστολής.

H

Αναρίχηση λόφων (Hill climbing) H αναρρίχηση λόφων είναι αλγόριθµος ̟ου
διερευνά τα γειτονικά σηµεία στο χώρο αναζήτησης και κινείται ̟ρος την
κατεύθυνση εκείνη η ο̟οία δίνει την µεγαλύτερη αύξηση στην καταλληλότητα.
Ανήκουν στις τεχνικές εκµετάλλευσης, οι ο̟οίες είναι καλές στο να εντο̟ίζουν
τα το̟ικά ακρότατα µιας ̟εριοχής του χώρου αναζήτησης.
Ανασυνδυασµός (Recombination) Συνδυάζοντας την γενετική ̟ληροφορία α̟ό δύο
γονικά χρωµοσώµατα µε τη χρήση τελεστή διασταύρωσης
Αντικειµενική συνάρτηση (Objective function) Μια συνάρτηση ̟ου ̟αίρνει σαν
είσοδο µια συµβολοσειρά ή µία δενδριτική µορφή και ε̟ιστρέφει µια τιµή
(συνήθως ̟ραγµατική), ̟ου είναι ανάλογη µε το ̟όσο καλά λύνει το
̟ρόβληµα το συγκεκριµένο άτοµο του ̟ληθυσµού. Είναι δηλαδή µια
συνάρτηση αξιολόγησης, ̟ου ̟αίζει το ρόλο του ̟εριβάλλοντος,
κατατάσσοντας τα άτοµα (τις λύσεις) µε βάση το ̟όσο κατάλληλα είναι να
λύσουν το ̟ρόβληµα. Γι’ αυτό το λόγο λέγεται και συνάρτηση αξιολόγησης ή
συνάρτηση καταλληλότητας ή συνάρτηση ικανότητας. Σε ένα άλλο ̟λαίσιο
ορίζεται και ως η συνάρτηση ̟ου υ̟όκειται σε βελτιστο̟οίηση.
Αντίστροφη (Inversion) Ένας τελεστής αναδιάταξης ο̟οίος εφαρµόζεται µε την
ε̟ιλογή δύο σηµείων α̟οκο̟ής σε ένα χρωµόσωµα και την αντιστροφή της
σειράς όλων των γονιδίων ̟ου βρίσκονται µεταξύ αυτών των δύο σηµείων.
Αξιολόγηση (Evaluation) Η διαδικασία κατάταξης των ατόµων ενός ̟ληθυσµού µε
βάση την ̟ροσδιορισµένη καταλληλότητά τους.
Α̟λοειδές χρωµόσωµα (Haploid chromosome) Ένα χρωµόσωµα ̟ου ̟εριέχει µία
α̟λή αλληλουχία γονιδίων. Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων ̟ου ̟εριέχεται σε
έναν γαµέτη. Το µισό του µήκους του δι̟λοειδούς χρωµοσώµατος.
Α̟λός ΓΑ (Simple genetic algorithm) O γενετικός αλγόριθµος ̟ου υλο̟οιείται
έχοντας έναν ̟ληθυσµό, ε̟ιλογή, και τους τελεστές διασταύρωσης και
µετάλλαξης.
Α̟όγονος (Offspring) Ένα άτοµο το ο̟οίο γεννιέται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία
της ανα̟αραγωγής.
Α̟όδοση offline ( Off-line performance) O µέσος όρος κόστους του αλγόριθµου έως
την ̟αρούσα γενιά. Τιµωρεί τους αλγόριθµους ̟ου ̟αρουσιάζουν φτωχή
ε̟ίδοση στο κόστος και ε̟ιβραβεύει τους αλγόριθµους οι ο̟οίοι γρήγορα
βρίσκουν τις ̟εριοχές ό̟ου το κόστος έχει χαµηλές τιµές.
Α̟όδοση online (On-line performance) Tο καλύτερο κόστος ̟ου έχει βρεθεί µέχρι
την ̟αρούσα γενιά.
Α̟όδοση σχήµατος (Performance schema) H µέση α̟όδοση όλων των
συµβολοσειρών ή δένδρων του ̟ληθυσµού τη χρονική στιγµή (γενιά) t ̟ου
ταιριάζουν µε το σχήµα.
Α̟όδοση χρόνου (Time performance) Ο χρόνος λειτουργίας της Κεντρικής
Μονάδας Ε̟εξεργασίας (CPU) ̟ου α̟αιτείται για την εκτέλεση µίας
υλο̟οίησης αλγορίθµου ΓΠ ή ΓΑ.

Α̟οκωδικο̟οίηση (Decoding) H αντίστροφη λειτουργία της κωδικο̟οίησης,
δηλαδή η µετατρο̟ή του γενοτύ̟ου, συνήθως σε ̟ραγµατική τιµή.
Α̟όσταση Hamming (Hamming distance) O αριθµός των δυαδικών ψηφίων στα
ο̟οία δύο χρωµοσώµατα διαφέρουν.
Α̟ώλεια ̟οικιλοµορφίας (loss of diversity) Με τον όρο α̟ώλεια ̟οικιλοµορφίας
ορίζουµε το ̟οσοστό των ατόµων ενός ̟ληθυσµού ̟ου δεν ε̟ιλέγεται κατά τη
διάρκεια της φάσης ε̟ιλογής.
Αρχικο̟οίηση (Initialization) Το βήµα στο ο̟οίο δηµιουργείται ο αρχικός
̟ληθυσµός, ̟άνω στον ο̟οίο θα λάβουν χώρα οι λειτουργίες του ΓΑ ή ΓΠ.
Άτοµο (Individual) Ένα µοναδικό µέλος ̟ληθυσµού το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό ένα
ζεύγος
γενετικής ̟ληροφορίας (χρωµόσωµα) και την α̟οτίµηση του
(συνάρτηση καταλληλότητας).
Βέλτιστο κατά Pareto (Pareto optimal) Ένα σηµείο είναι βέλτιστο κατά Pareto αν η
µείωση της τιµής µιας συνάρτησης κόστους, ̟ροκαλεί την αύξηση της τιµής σε
µία τουλάχιστον άλλη συνάρτηση κόστους σε ένα ̟ρόβληµα ̟ολλα̟λής
βελτιστο̟οίησης.
Βελτιστο̟οίηση (optimization) Η διαδικασία της ε̟αναλαµβανόµενης βελτίωσης
µιας λύσης σε ένα ̟ρόβληµα σε σχέση µε την ̟ροκαθορισµένη αντικειµενική
συνάρτηση.
Βελτιστο̟οίηση α̟οικίας µυρµηγκιών (Ant colony optimization) Mία µέθοδος
ολικής βελτιστο̟οίησης η ο̟οία µιµείται το βέλτιστο µονο̟άτι ακολουθούν τα
µυρµήγκια για την εξεύρεση της τροφής τους.
Βελτιστο̟οίηση µε ̟ολλα̟λά κριτήρια (Multiple objective optimization – MMO)
είναι η διαδικασία της ταυτόχρονης βελτιστο̟οίησης δυο ή ̟ερισσότερων
αντικρουόµενων ζητηµάτων µε διαφόρους ̟εριορισµούς.
Βελτιστο̟οίηση σµήνους σωµατιδίων (Particle swarm optimization) Ένας
αλγόριθµος καθολικής βελτιστο̟οίησης ο ο̟οίος µιµείται την βέλτιστη
συµ̟εριφορά ενός σµήνους ζώων ό̟ως τα ̟ουλιά ή οι µέλισσες
Βελτιστο̟οίηση συνάρτησης (Function optimization) H διαδικασία στην ο̟οία
εντο̟ίζεται το βέλτιστο, ακρότατο µίας συνάρτησης
Γαµέτης (Gamete) Κύτταρο µε α̟λοειδή χρωµοσώµατα τα ο̟οία µεταφέρουν
γενετικές ̟ληροφορίες α̟ό τους γονείς για το σκο̟ό της σεξουαλικής
ανα̟αραγωγής. Στα ζώα οι αρσενικοί γαµέτες καλούνται σ̟ερµατοζωάρια ενώ
οι θηλυκοί γαµέτες καλούνται ωάρια.
Γενετική ολίσθηση (Genetic drift) Oι αλλαγές στις συχνότητες εµφάνισης
αλληλόµορφων ή γονιδίων σε ένα ̟ληθυσµό µετά α̟ό ̟ολλές γενιές ̟ου
οφείλονται ̟ερισσότερο στην τύχη ̟αρά στην ε̟ιλογή. Εµφανίζεται συχνότερα
σε µικρούς ̟ληθυσµούς και µ̟ορεί να οδηγήσει στο να εξαφανιστούν κά̟οια
γονίδια ελαττώνοντας έτσι τη γενετική ̟οικιλότητα του ̟ληθυσµού.
Γενετικός αλγόριθµος (Genetic algorithm) Ένας τύ̟ος εξελικτικού αλγορίθµου ̟ου
ε̟ινοήθηκε α̟ό τον John Holland. Μοντελο̟οιεί την βιολογική γενετική
διαδικασία συµ̟εριλαµβάνοντας τους τελεστές διασταύρωσης και µετάλλαξης.
Γενετικός αλγόριθµος Pareto (Pareto genetic algorithm) Ένας γενετικός αλγόριθµος
του ο̟οίου ο ̟ληθυσµός ̟ροσεγγίζει το µέτω̟ο Pareto.

Γενετικός αλγόριθµος νησιού (Island genetic algorithm) Ένας ̟αράλληλος
γενετικός αλγόριθµος στον ο̟οίο οι υ̟ο̟ληθυσµοί βρίσκονται σε ξεχωριστούς
ε̟εξεργαστές και ανα̟τύσσονται ξεχωριστά διατηρώντας ̟εριορισµένη την
ε̟ικοινωνία µεταξύ τους. Αναφέρεται και σαν χονδρόκοκκος γενετικός
αλγόριθµος.
Γενετικός αλγόριθµος σταθερής κατάστασης (Steady state genetic algorithm) Κάθε
νέος α̟όγονος ̟ου ̟αράγεται αντικαθιστά ένα χρωµόσωµα υψηλού κόστους
στον ̟ληθυσµό. Αυτή η τεχνική υλο̟οίησης εφαρµόζεται και στο γενετικό
̟ρογραµµατισµό.
Γενετικός αλγόριθµος τύ̟ου κύριου-εξαρτώµενου (Master – slave genetic
algorithm) Ένας γενετικός αλγόριθµος ̟αράλληλης υλο̟οίησης τον ο̟οίο τον
κύριο έλεγχο ασκεί ένας διευθύνων ε̟εξεργαστής και οι συναρτήσεις κόστους
α̟οστέλλονται για α̟οτίµηση σε άλλους εργαζόµενους ε̟εξεργαστές. Είναι
γνωστός και σαν καθολικός ή ̟ανµεικτικός ή µικρόκοκκος γενετικός
αλγόριθµος.
Γενετικός ̟ρογραµµατισµός (Genetic programming) Ένας τύ̟ος εξελικτικού
υ̟ολογισµού ο ο̟οίος υλο̟οιείται δηµιουργώντας ̟ρογράµµατα
ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών.
Γενιά (Generation) H µονάδα µέτρησης του χρόνου εκτέλεσης του ΓΑ ή ΓΠ
̟ροσδιοριζόµενη σε µία ε̟ανάληψη του αλγόριθµου
Γενότυ̟ος ή γονότυ̟ος (Genotype) H γενετική σύσταση ενός οργανισµού. Η
̟ληροφορία ̟ου ̟εριέχεται στο γονιδίωµα αυτού.
Γονέας (Parent) Ένα άτοµο το ο̟οίο ανα̟αράγεται για να δηµιουργήσει ένα ή
̟ερισσότερα νέα άτοµα γνωστά ως α̟όγονοι ή ̟αιδιά.
Γονίδιο (Gene) Τα µικρότερα µέρη α̟ό τα ο̟οία α̟οτελούνται τα χρωµοσώµατα.
Στους ΓΑ είναι τα ψηφία της συµβολοσειράς, ̟ου µ̟ορεί να είναι η δυαδική
κωδικο̟οίηση µιας α̟λής ̟αραµέτρου, ενώ στον ΓΠ οι κόµβοι του δένδρου.
Α̟οτελεί µία µονάδα κληρονοµικότητας η ο̟οία µ̟ορεί να µεταδοθεί σε ένα
χρωµόσωµα και ελέγχει την ανά̟τυξη ενός χαρακτηριστικού.
Γονιδίωµα (Genome) Είναι ολόκληρη η συλλογή των γονιδίων και κατ’ ε̟έκταση
των χρωµοσωµάτων ̟ου κατέχονται α̟ό έναν οργανισµό.
Γονότυ̟ος (ή γενότυ̟ος) Το σύνολο της γενετικής ̟ληροφορίας ̟ου είναι
κωδικο̟οιηµένο στα γονίδια.
∆αρβινισµός ( Darwinism) Mία θεωρία ̟ου διατυ̟ώθηκε α̟ό τον Κάρολο ∆αρβίνο
σύµφωνα µε την ο̟οία η εξέλιξη συµβαίνει µέσω τυχαίων αλλαγών στα
κληρονοµούµενα χαρακτηριστικά µετά α̟ό την κρησάρα της διαδικασίας της
φυσικής ε̟ιλογής ̟ου συνοψίζεται στο ότι ο καταλληλότερος ε̟ιβιώνει.
∆εξαµενή ζευγαρώµατος (Mating pool) Ένα υ̟οσύνολο του ̟ληθυσµού ̟ου
ε̟ιλέγεται ώστε τα άτοµα του να είναι εν δυνάµει γονείς δηλαδή να µ̟ορούν
να συµµετέχουν στις διαδικασίες ε̟ιλογής και ανα̟αραγωγής.
∆ιάρκεια ζωής (Lifetime) O αριθµός των γενεών ̟ου ένα χρωµόσωµα ̟αραµένει σε
ένα ̟ληθυσµό µέχρι την εξαφάνισή του
∆ιασταύρωση (Crossover) Μια α̟λή λειτουργία (γενετικός τελεστής) ανταλλαγής
γενετικού υλικού, συνήθως µεταξύ δύο ατόµων-χωρίς να α̟οκλείονται

̟ερισσότερα- (γονέων) του ̟ληθυσµού, ̟ου ζευγαρώνουν µε τυχαίο τρό̟ο
δηµιουργώντας έτσι δύο νέα χρωµοσώµατα (α̟όγονους ή ̟αιδιά). Στόχος
είναι οι α̟όγονοι ̟ου θα ̟ροκύψουν να διαφέρουν α̟ό τους γονείς τους, να
φέρουν συνδυασµό των καλύτερων χαρακτηριστικών τους και να
̟αρουσιάζουν στατιστικά υψηλότερη καταλληλότητα.
∆ιασταύρωση βασισµένη στη τάξη (Order crossover OX) Μία µέθοδος
διασταύρωσης ό̟ου χρησιµο̟οιώντας έναν τελεστή µετάθεσης διατηρεί της
σχετική τάξη σε κάθε γονέα
∆ιασταύρωση δύο σηµείων (Two-point crossover) Mία ̟αραλλαγή της
διασταύρωσης στην ο̟οία ε̟ιλέγονται δύο σηµεία στο χρωµόσωµα και τα
̟εριεχόµενα γονίδια µεταξύ αυτών των δύο σηµείων εναλλάσσονται στους
γονότυ̟ους των δύο γονέων.
∆ιασταύρωση µε βάση τη σηµασιολογική οµοιότητα (Semantic similarity
crossover) Ένας τελεστής διασταύρωσης του ΓΠ ό̟ου το αντικαθιστάµενο
υ̟οδένδρο α̟ό το γονέα 1 αντικαθίσταται α̟ό ένα τυχαίο υ̟οδένδρο α̟ό το
γονέα 2 µόνο αν η σηµασιολογική οµοιότητα των δύο υ̟οδένδρων βρίσκεται
εντός ενός καθορισµένου διαστήµατος άλλως αναζητείται άλλο τυχαίο
υ̟οδένδρο α̟ό το γονέα 2.
∆ιασταύρωση µε ̟ληροφόρηση συνάφειας (Context-aware crossover) Ένας
τελεστής διασταύρωσης του ΓΠ ό̟ου ε̟ιλέγεται τυχαία ένα υ̟οδένδρο α̟ό τον
γονέα 1 ̟ου θα αντικατασταθεί και ένα α̟ό τον γονέα 2 . Για κάθε κόµβο του
υ̟οδένδρου ̟ου θα αντικατασταθεί σχηµατίζεται ένας α̟όγονος µε
ανταλλαγή α̟ό το υ̟οδένδρο του γονέα 2 υ̟ό καθορισµένους ̟εριορισµούς
βάθους. Ο α̟όγονος µ̟αίνει σε µία δεξαµενή α̟ογόνων. Ο τελικός α̟όγονος
̟ου ε̟ιστρέφει ο τελεστής είναι αυτός µε την υψηλότερη τιµή καταλληλότητας
α̟ό τη δεξαµενή.
∆ιασταύρωση µε ̟εριορισµούς στο βάθος (Depth-constrained crossover) Ένας
τελεστής διασταύρωσης του ΓΠ ̟ου εφαρµόζεται µόνο σε ένα καθορισµένο
βάθος δένδρου (µεταξύ ενός ελάχιστου και ενός µέγιστου βάθους) ̟ου ορίζεται
στην αρχή του αλγορίθµου µε σκο̟ό τον ̟εριορισµό της διόγκωσης των τύ̟ων.
∆ιασταύρωση µε συνέ̟εια στο µέγεθος (Size-fair crossover) Ένας τελεστής
διασταύρωσης στο ΓΠ ό̟ου το υ̟οδένδρο ̟ου αντικαθίσταται σε τυχαίο
σηµείο, ε̟ιλέγεται α̟ό τον άλλο γονέα µε τρό̟ο ώστε να ικανο̟οιεί
̟εριορισµούς στο µέγεθος ̟ου τίθενται στην αρχή του αλγορίθµου για
̟εριορισµό της διόγκωσης των τύ̟ων.
∆ιασταύρωση ντετερµινιστικά καλύτερη (Deterministic-best crossover) Ένας
τελεστής διασταύρωσης του ΓΠ ό̟ου ένας κόµβος του γονέα 1 ̟ου ε̟ιλέγεται
τυχαία αντικαθίσταται α̟ό τον καλύτερο α̟όγονο ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό µία
δεξαµενή α̟ογόνων ̟ου δηµιουργείται α̟ό την ανταλλαγή του υ̟οδένδρου
του γονέα 1 α̟ό όλα τα υ̟οδένδρα του γονέα 2 ̟ου ικανο̟οιούν τους
̟εριορισµούς βάθους.
∆ιασταύρωση ̟ιθανολογικά λειτουργική (Probabilistic functional crossover) Ένας
τελεστής διασταύρωσης του ΓΠ ό̟ου το υ̟οδένδρο ̟ου αντικαθιστά το
υ̟οδένδρο του ενός γονέα ε̟ιλέγεται τυχαία α̟ό όλα τα υ̟οδένδρα του άλλου

γονέα µε εκχωρούµενη στο καθένα ̟ιθανότητα ε̟ιλογής ανάλογη µε την
α̟όσταση συµ̟εριφοράς µεταξύ του υ̟οδένδρου α̟ό τον ένα γονέα ̟ου
ε̟ιλέγεται για αντικατάσταση και του κάθε άλλου υ̟οδένδρου του άλλου
γονέα.
∆ιάσχιση δέντρου (Parse tree) Μέθοδος για την ̟αρακολούθηση της ροής εκτέλεσης
ενός ̟ρογράµµατος ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή. Ε̟εκτείνεται και στην
αξιολόγηση των τύ̟ων δενδριτικής µορφής του ΓΠ όταν καθορίζεται η σειρά
ε̟ίσκεψης των κόµβων α̟ό τη ρουτίνα αξιολόγησης, συνήθως µέσα α̟ό µία
αναδροµική διαδικασία.
∆ιόγκωση τύ̟ων (Code bloat) H τάση ̟ου ̟αρουσιάζουν τα ̟ρογράµµατα ΓΠ να
αυξάνονται σε µέγεθος καταναλώνοντας υ̟ολογιστικούς ̟όρους,
εµφανίζοντας υ̟ερ̟ροσαρµογή, α̟οδίδοντας ̟ολύ̟λοκα και δύσχρηστα
µοντέλα.
∆ι̟λοειδές (Diploid) Ένα ζευγάρι α̟ό χρωµοσώµατα τα ο̟οία µεταφέρουν τον
̟λήρη γενετικό κώδικα ενός οργανισµού.
∆οµικό στοιχείο (Building block) Ένα µικρό σχήµα το ο̟οίο ̟ροσδίδει σε ένα
χρωµόσωµα υψηλή τιµή καταλληλότητας και αυξάνει σε αριθµό εµφάνισης
µέσα στον ̟ληθυσµό, όσο ̟ροχωρά η εκτέλεση του γενετικού αλγόριθµου.
Ειδογένεση (Speciation) H διαδικασία ανά̟τυξης νέων ειδών. O ̟ερισσότερο
κοινός τρό̟ος ̟ραγµάτωσης της είναι η α̟οκο̟ή α̟ό τον κύριο ̟ληθυσµό του
αρχικού είδους, υ̟ο̟ληθυσµών ̟ου α̟οµονώνονται γεωγραφικά για ικανό
χρονικό διάστηµα ακολουθώντας την δική τους εξελικτική ̟ορεία. Με την
̟άροδο του χρόνου και την σωρευτική διαφορο̟οίηση των γονιδίων, λόγω της
ε̟ιλεκτικής ̟ίεσης και της γενετικής ολίσθησης, ̟αρατηρείται ένα σηµείο ό̟ου
τελικά αυτές οι γενετικές διαφορο̟οιήσεις είναι τόσες ̟ολλές, ώστε ο
υ̟ο̟ληθυσµός να κατατάσσεται ̟λέον σε ένα νέο είδος.
Είδος (Species) Μία οµάδα οργανισµών oι ο̟οίοι ανατρέφονται και
ανα̟αράγονται σε α̟οµόνωση α̟ό άλλες οµάδες. Είναι ένα υ̟οσύνολο του
̟ληθυσµού.
Εκλεκτική ̟ίεση (selective pressure) Ως εκλεκτική ̟ίεση ορίζεται η ̟ιθανότητα
ε̟ιλογής του καλύτερου ατόµου έναντι στη µέση ̟ιθανότητα ε̟ιλογής όλων
των ατόµων.
Εκτέλεση ή τρέξιµο (Run) Η ̟λήρης εκτέλεση ενός αλγορίθµου µία φορά. Μ̟ορεί
να ̟ροσδιοριστεί σαν το διάστηµα ̟ου µεσολαβεί α̟ό την το̟οθέτηση του
σ̟όρου στην γεννήτρια τυχαίων αριθµών έως την ενεργο̟οίηση
του
κριτηρίου διακο̟ής.
Ελιτισµός (Elitism) H εξασφάλιση της αντιγραφής του καλύτερου ατόµου στην
ε̟όµενη γενιά, ̟ριν α̟ό τη διαδικασία ε̟ιλογής.
Εξά̟λωση (spread) Εξά̟λωση είναι η σειρά των ̟ιθανών τιµών για τον αριθµό
α̟ογόνων ενός ατόµου.
Εξειδίκευση (Niche) H στρατηγική ε̟ιβίωσης ενός οργανισµού (̟χ βόσκηση,
κυνήγι, κίνηση στο έδαφος ή σε δέντρα κλ̟) ̟ου διαµορφώνει την διε̟αφή του
οργανισµού µε το ̟εριβάλλον και ουσιαστικά τον το̟οθετεί σε σχέση µε άλλα
είδη. Έτσι είδη µε διαφορετικές εξειδικεύσεις ό̟ως φυτοφάγα και εντοµοφάγα

είναι σε θέση να συνυ̟άρχουν το ένα δί̟λα στο άλλο χωρίς να ανα̟τύσσουν
µεταξύ τους ανταγωνισµό. Αν όµως δύο είδη κατατάσσονται στην ίδια
εξειδίκευση και γεωγραφικό χώρο, τότε το ̟ιο αδύναµο είδος θα εξαφανιστεί.
Η
διαφορο̟οίηση των ειδών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
α̟ό την
διαφορετική εξειδίκευση τους και διαφορετικές εξειδικεύσεις ανα̟τύσσονται σε
διαφορετικές γεωγραφικές το̟οθεσίες. Στη συνάρτηση κόστους κάθε κορυφή
είναι το ανάλογο της εξειδίκευσης των ειδών.
Εξελικτικά ̟ρογράµµατα (Evolution programs) Μια τρο̟ο̟οίηση των ΓΑ, ̟ου
χρησιµο̟οιούν γονίδια κωδικο̟οιηµένα µε ̟ραγµατικές τιµές (δηλαδή
εξελίσσουν δοµές δεδοµένων) και ειδικούς γενετικούς τελεστές ̟ου
δηµιουργήθηκαν ειδικά για αυτά.
Εξελικτική στρατηγική (Evolution strategy) Ένας τύ̟ος εξελικτικού αλγόριθµου
̟ου ανα̟τύχθηκε στις αρχές του 1960 στη Γερµανία και τυ̟ικά χρησιµο̟οιεί
ντετερµινιστική ε̟ιλογή, διασταύρωση, συνεχείς ̟αραµέτρους και µετάλλαξη.
Εξελικτικός αλγόριθµος (Evolutionary algorithm) Κάθε ̟ρόγραµµα υ̟ολογιστή το
ο̟οίο χρησιµο̟οιεί την έννοια της βιολογικής εξέλιξης για να ε̟ιλύσει
̟ροβλήµατα. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι α̟οτελούν µια γενικευµένη κατηγορία
αλγορίθµων και χρησιµο̟οιούν διάφορα είδη κωδικο̟οίησης. Σε αυτή την
κατηγορία
υ̟άγονται
οι
Γενετικοί
Αλγόριθµοι,
ο
Εξελικτικός
Προγραµµατισµός, οι Εξελικτικές Στρατηγικές, τα Συστήµατα Ταξινόµησης
και ο Γενετικός Προγραµµατισµός.
Εξελικτικός ̟ρογραµµατισµός (Evolutionary Programming) Μια στοχαστική
µέθοδος βελτιστο̟οίησης, ̟ου κατατάσσεται στους εξελικτικούς αλγορίθµους
και ανα̟τύχθηκε α̟ό τον Fogel το 1960. ∆ίνει ̟ερισσότερο έµφαση στις
σχέσεις συµ̟εριφοράς µεταξύ γονέων και α̟ογόνων χρησιµο̟οιεί συνεχείς
µεταβλητές και δεν χρησιµο̟οιεί διασταύρωση.
Εξελικτικός υ̟ολογισµός (Evolutionary computation) Σχεδιασµός ή υ̟ολογισµοί
̟ου γίνονται χρησιµο̟οιώντας έναν εξελικτικό αλγόριθµο.
Εξέλιξη (Evolution) Mία σειρά α̟ό γενετικές αλλαγές µε τις ο̟οίες οι ζωντανοί
οργανισµοί α̟οκτούν χαρακτηριστικά τα ο̟οία τους ξεχωρίζουν α̟ό άλλους
οργανισµούς
Ε̟ιβίωση του καταλληλότερου (Survival of the fittest) Mόνο τα άτοµα µε την
υψηλότερη κατάλληλη τιµή καταλληλότητας ε̟ιβιώνουν.
Ε̟ίδοση (performance) Συνήθως µία στατιστική α̟οτίµηση του κόστους ή της
καταλληλότητας όλων των γενεών µίας εκτέλεσης ενός αλγορίθµου ΓΠ ή ΓΑ.
Ε̟ιλογή (Selection) H διαδικασία ε̟ιλογής γονέων α̟ό ένα ̟ληθυσµό για να
̟ροχωρήσουν στη συνέχεια σε ανα̟αραγωγή. Η ε̟ιλογή συνήθως βασίζεται
στην καταλληλότητα και έχει σαν στόχο να ε̟ιτρέ̟ει την αύξηση των
καταλληλότερων ατόµων και την ε̟ικράτηση τους στον ̟ληθυσµό. Είναι ένας
γενετικός τελεστής χωρίς την ύ̟αρξη του ο̟οίου ο ΓΠ και οι ΓΑ θα
ισοδυναµούσαν µε τυχαίο ψάξιµο.
Ε̟ιλογή α̟οκο̟ής (Hard selection) Όταν µόνο τα υψηλότερης καταλληλότητας
άτοµα χρησιµο̟οιούνται για να δηµιουργήσουν τους µελλοντικούς α̟ογόνους

Ε̟ιλογή βασισµένη στην κατάταξη (Rank based selection) Στα χρωµοσώµατα
εκχωρείται µία ̟ιθανότητα ε̟ιλογής τους για ανα̟αραγωγή ανάλογη της
κατάταξης στον ̟ληθυσµό µε κριτήριο κατάταξης την καταλληλότητα.
Ε̟ιλογή µε ή̟ιους ̟εριορισµούς (Soft selection) Ε̟ιτρέ̟ει σε άτοµα κατώτερης
καταλληλότητας να ε̟ιβιώσουν σε µελλοντικές γενεές.
Ε̟ιλογή τύ̟ου ρουλέτας (Roulette wheel selection) H υλο̟οίηση σε αλγοριθµική
βάση του τελεστή ε̟ιλογής. Κάθε άτοµο του ̟ληθυσµού αντι̟ροσω̟εύεται σε
ένα τµήµα της ρουλέτας, ̟ου είναι ανάλογο µε την α̟όδοση του ατόµου.
Ε̟ιλογή τύ̟ου τουρνουά ή ̟ρωταθληµάτων (Tournament selection) Με τυχαίο
τρό̟ο σχηµατίζεται ένα υ̟οσύνολο α̟ό τον ̟ληθυσµό και στη συνέχεια α̟ό
τα µέλη αυτού του υ̟οσυνόλου ε̟ιλέγεται αυτό µε την υψηλότερη
καταλληλότητα σαν γονέας. Αντίστοιχα µ̟ορεί να ε̟ιλεγεί και το χειρότερο
µέλος του υ̟οσυνόλου για αντικατάσταση α̟ό τον ̟ληθυσµό (αρνητική
ε̟ιλογή τύ̟ου τουρνουά).
Ε̟ίσταση (Epistasis) H αλληλε̟ίδραση ή σύζευξη µεταξύ δύο διαφορετικών
̟αραµέτρων της συνάρτησης κόστους. Ο βαθµός στον ο̟οίο η συνεισφορά
στην καταλληλότητα ενός γονιδίου εξαρτάται α̟ό τις τιµές άλλων γονιδίων.
Προβλήµατα µε υψηλή ε̟ίσταση είναι δύσκολο να λυθούν α̟ό το ΓΠ ή τους
ΓΑ µιας και υψηλή ε̟ίσταση σηµαίνει ότι τα δοµικά στοιχεία δεν µ̟ορούν να
σχηµατιστούν. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση η ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος έχει να
κάνει µε α̟ατηλές συναρτήσεις.
Ε̟ιφάνεια κόστους (Cost surface) Ένα υ̟έρ-ε̟ί̟εδο στο ο̟οίο ανα̟αριστάται το
κόστος όλων των δυνατών τιµών των ̟αραµέτρων της συνάρτησης κόστους.
Εσωτερόνια (Introns) Η εµφάνιση των εσωτερονίων συµβαίνει ̟αράλληλα µε το
φαινόµενο της διόγκωσης των τύ̟ων και αναφέρεται σε ̟εριττό κώδικα, δηλ
γενότυ̟ο ̟ου δεν ε̟ηρεάζει την τιµή της καταλληλότητας αλλά συµµετέχει
ενεργά στην εξελικτική διαδικασία του ΓΠ.
Ετεροζυγωτικό (Heterozygous) Tα µέλη ενός ζεύγους γονιδίων σε ένα χρωµόσωµα
είναι διαφορετικά
Ηλικία του χρωµοσώµατος (Age of a crhomosome) O αριθµός των γενναίων στις
ο̟οίες ένα χρωµόσωµα εµφανίζεται σε µία εκτέλεση.
Θεωρία σχηµάτων (Schema Theory) O γενετικός αλγόριθµος αυξάνει εκθετικά τα
σχήµατα ̟ου είναι ̟άνω α̟ό την µέση καταλληλότητα του ̟ληθυσµού. Λόγω
του ότι κάθε χρωµόσωµα ̟εριέχει ̟άρα ̟ολλά σχήµατα, ο ρυθµός ̟ου τα
σχήµατα ε̟εξεργάζονται σε ένα ̟ληθυσµό είναι ̟άρα ̟ολύ υψηλός και οδηγεί
έτσι, στο φαινόµενο ̟ου είναι γνωστό ως σιω̟ηρός ̟αραλληλισµός. Αυτό δίνει
στο γενετικό αλγόριθµο µε ένα ̟ληθυσµό µεγέθους Ν µία αύξηση της
ταχύτητας κατά ένα ̟αράγοντα Ν στον κύβο, σε σύγκριση µε το τυχαίο
ψάξιµο.
Καθολική βελτιστο̟οίηση ( Global optimization) H εύρεση του ολικού βέλτιστου σε
ολόκληρο τον χώρο αναζήτησης.
Καταλληλότητα (Fitness) Aντίθετο του κόστους. Πρόκειται για µία τιµή ̟ου
συσχετίζεται µε ένα χρωµόσωµα και ̟ροσδίδει µία σχετική αξία σε αυτό.

Κινητόχωρος (Kinetochore) Tο τυχαίο σηµείο σε ένα χρωµόσωµα, το ο̟οίο είναι το
αρχικό σηµείο εφαρµογής του τελεστή διασταύρωσης.
Κλιµάκωση (Scaling) Χρησιµο̟οιείται ώστε να φέρει την ̟εριοχή κόστους σε ένα
ε̟ιθυµητό ε̟ί̟εδο. Συχνά χρησιµο̟οιείται για να µετατρέψει όλα τα κόστη σε
θετικά ή αρνητικά.
Κόστος (Cost) Το α̟οτέλεσµα της συνάρτησης κόστους
Κριτήριο τερµατισµού (Termination criterion) H συνθήκη ̟ου ̟ρέ̟ει να
ικανο̟οιηθεί, ̟ροκειµένου να σταµατήσει η εκτέλεση του αλγορίθµου.
Υ̟άρχουν διάφορες µορφές κριτηρίων τερµατισµού, ό̟ως η ε̟ίτευξη ενός
ε̟ι̟έδου ακριβείας της καλύτερης λύσης, αριθµό γενεών, αριθµός γενεών
χωρίς βελτίωση της λύσης κ.α.. Αναφέρεται και ως κριτήριο διακο̟ής.
Κυκλική διασταύρωση (Cycle crossover) Mία τεχνική διασταύρωσης ̟ου
εφαρµόζεται σε ̟ροβλήµατα µετάθεσης, στην ο̟οία ένα σηµείο αρχικά
ε̟ιλέγεται για ανταλλαγή γονιδίων µεταξύ των γονέων. Στη συνέχεια ο
τελεστής ελέγχει κυκλικά διασχίζοντας τους γονείς µε σκο̟ό να εξαλείψει
δι̟λότυ̟α γονίδια στον α̟όγονο.
Κυτταρικός γενετικός αλγόριθµος (Cellular genetic algorithm) Ένας ̟αράλληλος
γενετικός αλγόριθµος ο ο̟οίος υλο̟οιείται µε το κάθε άτοµο να βρίσκεται στον
δικό του ε̟εξεργαστή και η ε̟ικοινωνία να ̟εριορίζεται µόνο στους
κοντινότερους γείτονες. Είναι γνωστός και ως λε̟τόκοκκος γενετικός
αλγόριθµος.
Κώδικας Gray (Gray code) Μία δυαδική ανα̟αράσταση µιας ̟αραµέτρου, στην
ο̟οία αλλάζει µόνο 1 bit µεταξύ δύο διαδοχικών αριθµών.
Κωδικο̟οίηση (Encoding) Η διαδικασία µετατρο̟ής της ̟ραγµατικής λύσης σε
δυαδική συµβολοσειρά ορισµένου µήκους για τους ΓΑ ή σε µορφή δένδρου
συνήθως για το ΓΠ.
Κωδικο̟οίηση δυναµικής ̟αραµέτρου (Dynamic parameter encoding)
O
γενετικός αλγόριθµος αυξάνει την δυαδική ακρίβεια µε την ̟άροδο του
χρόνου ή ο γενετικός αλγόριθµος κρατάει το ίδιο ε̟ί̟εδο ακρίβειας δηλαδή
τον ίδιο αριθµό δυαδικών ψηφίων σε ένα γονίδιο αλλά στενεύει ̟ροοδευτικά
τον χώρο εξερεύνησης.
Λαµαρκισµός (Lamarkism) Θεωρία της εξέλιξης η ο̟οία ̟ροϋ̟ήρχε της ∆αρβινικής
θεωρίας. Ο Lamark ̟ίστευε ότι η εξέλιξη είναι α̟οτέλεσµα της κληρονόµησης
ε̟ίκτητων χαρακτηριστικών. Οι ικανότητες ή τα φυσικά χαρακτηριστικά ̟ου
α̟οκτώνται α̟ό ένα άτοµο κατά τη διάρκεια της ζωής του µ̟ορούν να
̟εράσουν στους α̟ογόνους του.
Λε̟τόκοκκος γενετικός αλγόριθµος (Fine-grained genetic algorithm) Ένας
̟αράλληλος γενετικός αλγόριθµος ̟ου υλο̟οιείται µε κάθε άτοµο να
χρησιµο̟οιεί το δικό του ε̟εξεργαστή και η ε̟ικοινωνία µεταξύ των ατόµων
να ̟εριορίζεται στους κοντινότερους γείτονες. Καλείται και κυτταρικός ΓΑ.
Μέθοδος Nedler–Mead ή downhill simplex method. Μέθοδος το̟ικής
βελτιστο̟οίησης ̟ου ανα̟τύχθηκε το 1965. Είναι αριθµητική µέθοδος ̟ου
χρησιµο̟οιείται για την εύρεση του µέγιστου ή ελάχιστου µίας αντικειµενικής

συνάρτησης σε ̟ολυδιάστατο χώρο. Εφαρµόζεται για ̟ροβλήµατα µη
γραµµική βελτιστο̟οίηση χωρίς να α̟αιτείται γνώση των ̟αραγώγων.
Μέθοδος ̟οινής (Penalty method) H µέθοδος ενσωµάτωσης ανισοτικών
̟εριορισµών στην αντικειµενική συνάρτηση, εκχωρώντας χαµηλές α̟οδόσεις
σε µη νόµιµα σηµεία, δηλαδή σε σηµεία ̟ου δεν ικανο̟οιούν τους
̟εριορισµούς.
Μείωση (Meiosis) O τύ̟ος της κυτταρικής διαίρεσης ̟ου συµβαίνει κατά την
σεξουαλική ανα̟αραγωγή.
Μεταβλητές σκο̟ού (Object variables) Oι ̟αράµετροι ̟ου εµ̟λέκονται άµεσα στην
α̟οτίµηση της καταλληλότητας ενός ατόµου.
Μετάλλαξη (Mutation) H λειτουργία (γενετικός τελεστής) ̟ου ενεργεί σε ένα µόνο
χρωµόσωµα κάθε φορά. Καθώς αντιγράφονται τα γονίδια α̟ό τον γονέα στον
α̟όγονο, ε̟ιλέγεται τυχαία µε µικρή ̟ιθανότητα -τη λεγόµενη ̟ιθανότητα
µετάλλαξης- ένα αλληλόµορφο και τρο̟ο̟οιείται λαµβάνοντας µια νέα τιµή
̟ου ε̟ιλέγεται τυχαία υ̟ό τον ̟εριορισµό ότι η νέα λύση θα ̟ρέ̟ει να είναι
έγκυρη. Λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για τις ̟ερι̟τώσεις, κατά τις
ο̟οίες η ε̟ιλογή ή η διασταύρωση, ενδεχοµένως, οδηγήσουν σε α̟ώλεια
κά̟οιων ̟ολύτιµων γενετικών ̟ληροφοριών.
Μετανάστευση (Migration) H µεταφορά των γονιδίων ενός ατόµου α̟ό ένα
υ̟ό̟ληθυσµού σε ένα άλλο υ̟ό̟ληθυσµό.
Μέτω̟ο Pareto. (Pareto front) Όλες οι κατά Pareto βέλτιστες λύσεις για ένα
δοσµένο ̟ρόβληµα.
Μηχανισµός αυτo̟ροσαρµογής (Self –adaptation mechanism) H ενσωµάτωση στον
αλγόριθµο ενός µηχανισµού τέτοιου ώστε να εξελίσσει τις αντικειµενικές
µεταβλητές της λύσης και ταυτόχρονα να ̟αρέχει και την ̟ληροφορία του ̟ως
η κάθε λύση θα δηµιουργήσει ένα νέο α̟όγονο.
Μικρογενετικός αλγόριθµος (Micro genetic algorithm) Ένας γενετικός αλγόριθµος
ο ο̟οίος χρησιµο̟οιεί ̟ληθυσµούς µικρού µεγέθους.
Μίτωση (Mitosis) H ανα̟αραγωγή ενός µόνο κυττάρου µε τη διαίρεση του.
Ασεξουαλική ανα̟αραγωγή.
Μοντέλο συντελεστή συνωστισµού (Crowding factor model) Ένας αλγόριθµος στον
ο̟οίο ένας α̟όγονος αντικαθιστά ένα χρωµόσωµα, το ο̟οίο ̟αρουσιάζει
µεγάλη οµοιότητα µε τον α̟όγονο.
Ντετερµινιστικοί κανόνες (Deterministic rules) Οι κανόνες των ο̟οίων το
α̟οτέλεσµα ισχύει αιτιοκρατικά.
Ολικό ελάχιστο (Global minimum) Tο αληθές ελάχιστο ολόκληρου του χώρου
αναζήτησης.
Οµόζυγο (Homozygous) Χρωµόσωµα ό̟ου και τα δύο µέλη ενός ζεύγους γονιδίων
είναι ίδια.
Οµοιόµορφη διασταύρωση (Uniform crossover) Γενετικός τελεστής διασταύρωσης.
Οι δύο γονείς ευθυγραµµίζονται και εντο̟ίζεται η κοινή ̟εριοχή. Τότε γονίδια
της κοινής ̟εριοχής ε̟ιλέγονται µε τυχαίο τρό̟ο και ανταλλάσσονται µεταξύ
των δύο γονέων.

Οντογένεση (Ontogeny) H εξελικτική ιστορία α̟ό τη ζωή ως το θάνατο ενός
οργανισµού.
Οριστικό µήκος σχήµατος (Defining length) H α̟όσταση µεταξύ της ̟ρώτης και
της τελευταίας σταθερής θέσης σε ένα σχήµα.
Πανµεικτικός γενετικός αλγόριθµος (Panmictic genetic algorithm) Ένας
̟αράλληλος γενετικός αλγόριθµος στον ο̟οίο ο κύριος έλεγχος διατηρείται
α̟ό έναν κεντρικό ε̟εξεργαστή και οι συναρτήσεις στέλνονται για α̟οτίµηση
σε ̟εριφερειακούς ε̟εξεργαστές. Είναι γνωστός και ως κύριος- εξαρτηµένος
ΓΑ.
Παράλληλος γενετικός αλγόριθµος (Parallel genetic algorithm) Ένας γενετικός
αλγόριθµος ̟ου έχει γραφτεί να εκτελείται σε υ̟ολογιστές ̟ου υλο̟οιούν
̟αράλληλη ε̟εξεργασία δεδοµένων.
Παρα̟λανητικές ή α̟ατηλές συνάρτησεις (Deceptive functions) Συναρτήσεις
καταλληλότητας οι ο̟οίες είναι δύσκολο να βελτιστο̟οιήθουν µε τη χρήση των
ΓΑ γιατί έχουν σχεδιασθεί να οδηγούν τους αλγόριθµους ̟ου εξερευνούν το
χώρο καταστάσεων σε ̟αρα̟λανητικούς ελκυστές.
Περιβάλλον (Environment) Οτιδή̟οτε ̟εριβάλλει έναν οργανισµό.
Πίεση ε̟ιλογής ( Selection pressure) Είναι ο λόγος της ̟ιθανότητας ε̟ιλογής του
καταλληλότερου χρωµοσώµατος (όταν γίνεται η ε̟ιλογή γονέων) ̟ρος την
̟ιθανότητα ε̟ιλογής χρωµοσώµατος µέσης καταλληλότητας.
Πιθανοθεωρητικοί κανόνες (Probabilistic rules) Οι κανόνες ̟ου ισχύουν τυχαία,
µε κά̟οια ̟ιθανότητα.
Πιθανότητα διασταύρωσης (Crossover rate) Είναι η ̟ιθανότητα µε την ο̟οία
γίνεται η διασταύρωση. Η τιµή της καθορίζεται α̟ό το σχεδιαστή του
αλγορίθµου και είναι ένας αριθµός µεταξύ του 0 και του 1 ̟ου ̟ροσδιορίζει
̟όσο συχνά θα εφαρµόζεται ο τελεστής διασταύρωσης σε ένα δοσµένο
̟ληθυσµό.
Πιθανότητα ε̟ιβίωσης σχήµατος (Schema survival probability) H ̟ιθανότητα
ε̟ιβίωσης ενός σχήµατος µετά την εφαρµογή του τελεστή διασταύρωσης και
είναι συµ̟ληρωµατική της ̟ιθανότητας καταστροφής.
Πιθανότητα καταστροφής σχήµατος (Schema destruction probability) H
̟ιθανότητα να καταστραφεί ένα σχήµα, µετά την εφαρµογή του τελεστή
διασταύρωσης. Ορίζεται α̟ό το λόγο του οριστικού µήκους ̟ρος τον αριθµό
των ̟ιθανών σηµείων διασταύρωσης.
Πιθανότητα µετάλλαξης (Mutation rate) H ̟ιθανότητα µε την ο̟οία γίνεται η
µετάλλαξη. Η τιµή της καθορίζεται α̟ό το σχεδιαστή του αλγορίθµου και είναι
ένας αριθµός µεταξύ του 0 και του 1 ̟ου ̟ροσδιορίζει ̟όσο συχνά θα
εφαρµόζεται ο τελεστής µετάλλαξης σε ένα δοσµένο ̟ληθυσµό.
Πλεονάζουσες τιµές(Εxcess values) Oι τιµές ̟ου ̟ερισσεύουν, κατά την
κωδικο̟οίηση ΓΑ, ε̟ειδή το ̟λήθος των τιµών ̟ου µ̟ορεί να ̟άρει η
µεταβλητή δεν είναι δύναµη του 2. Οι κωδικο̟οιηµένες ̟λεονάζουσες τιµές
δεν αντιστοιχούν σε καµία τιµή της ̟ραγµατικής µεταβλητής.

Πληθυσµός (Population) ένα σύνολο ατόµων τα ο̟οία αλληλοε̟ιδρούν και
ανα̟αράγονται µεταξύ τους
Πολυτρο̟ική (Multimodal) Μία ε̟ιφάνεια κόστους ̟ου ̟αρουσιάζει ̟ολλα̟λά
ελάχιστα
Πραγµατική ανα̟αράσταση: H ανα̟αράσταση των γονιδίων µε ̟ραγµατικούς
αριθµούς.
Πρόβληµα µετάθεσης (Permutation problem) Ένα ̟ρόβληµα ̟ου συµ̟εριλαµβάνει
την αναδιάταξη µίας λίστας
Προβλήµατα διάταξης (Order-based problem) Ένα ̟ρόβληµα ό̟ου η λύση ̟ρέ̟ει
να ̟ροσδιορίζει την σειρά ̟ου θα ̟ρέ̟ει να έχουν τα ̟ροσδιορισµένα στοιχεία
του ̟ροβλήµατος (̟χ γραµµική διάταξη). Τέτοια ̟ροβλήµατα είναι ̟.χ. το
̟ρόβληµα του ̟εριοδεύοντος ̟ωλητή ή ο ̟ρογραµµατισµός υλο̟οίησης
διαδικασιών στον ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή. Τα ̟ροβλήµατα ̟ου
κατατάσσονται σε αυτό το είδος α̟οτελούν υ̟οσύνολο των ̟ροβληµάτων
συνδυαστικής βελτιστο̟οίησης, ό̟ου οι οντότητες ̟ου θα συνδυαστούν έχουν
εκ των ̟ροτέρων ̟ροσδιοριστεί.
Προκατάληψη (bias) Με τον όρο ̟ροκατάληψη θεωρούµε την α̟όλυτη διαφορά
µεταξύ της ικανότητας κανονικο̟οιηµένου βαθµού ενός ατόµου και της
αναµενόµενης ̟ιθανότητας ανα̟αραγωγής του.
Προσοµοιωµένη ανό̟τηση (Simulated annealing) Mία µέθοδος στοχαστικής
καθολικής βελτιστο̟οίησης ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό τη στατιστική µηχανική και
λειτουργεί µοντελο̟οιώντας τη συµ̟εριφορά του µετάλλου όταν ψύχεται
κατά τη µεταλλουργική εργασία της ανό̟τησης.
Προσοµοίωση (Simulation) H µέθοδος µελέτης ενός συστήµατος µε τη βοήθεια ενός
άλλους συστήµατος ̟ου συνήθως είναι ο Η/Υ.
Πρόωρη σύγκλιση (Immature/Premature convergence) Όταν ο αλγόριθµος
συγκλίνει σε ένα το̟ικό βέλτιστο γρήγορα συνέ̟εια της κυριαρχίας ενός καλού
ατόµου στον ̟ληθυσµό. Ένα τέτοιο άτοµο ̟αράγει ̟ολλούς α̟ογόνους µε
α̟οτέλεσµα τη µείωση της ̟οικιλοµορφίας του ̟ληθυσµού. Α̟αντάται
συνήθως σε µικρούς ̟ληθυσµούς.
Ροή γονιδίων (Gene flow) Εισαγωγή νέας γενετικής ̟ληροφορίας το̟οθετώντας νέα
άτοµα σε έναν ανά̟αραγόµενο ̟ληθυσµό
Ρυθµός µετάλλαξης (Mutation rate) Tο ̟οσοστό ̟ου λαµβάνει χώρα η µετάλλαξη σε
κάθε ε̟ανάληψη του αλγόριθµου
Ρυθµός σύγκλισης (Convergence rate) H ταχύτητα µε την ο̟οία ο αλγόριθµος
̟ροσεγγίζει τη λύση .
Σηµασιολογία (Semantics) Μέθοδος ̟ου εξετάζει τη συµ̟εριφορά ̟ου ̟αρουσιάζει
ένα ̟ρόγραµµα όταν εκτελείται σε ένα σύνολο δεδοµένων και συνήθως
̟ροσδιορίζεται ως το ζεύγος δύο διανυσµάτων µήκους ίσου µε τον αριθµό των
υ̟οθέσεων καταλληλότητας ̟ου ̟εριλαµβάνουν το µεν ένα τις τιµές της
εξαρτηµένης µεταβλητής και το άλλο τις αντίστοιχες τιµές, εξαγόµενα, ̟ου
υ̟ολογίζει το ̟ρόγραµµα για την εξαρτηµένη µεταβλητή. Η µέθοδος στοχεύει
̟ρος την αύξηση της οµοιότητας των δύο διανυσµάτων.

Σηµείο µετάλλαξης (Mutation point) Η τυχαία ε̟ιλογή ενός γονιδίου στο ο̟οίο στη
συνέχεια θα εφαρµοστεί ο τελεστής της µετάλλαξης.
Σ̟ορά (Seeding) H αρχικο̟οίηση ενός ̟ληθυσµού µε τέτοιο τρό̟ο ώστε τα άτοµα
̟ου τον α̟οτελούν να έχουν κατάλληλη δοµή ώστε να ̟αρέχουν καλές
̟ροβλέψεις για τη βέλτιστη τιµή των ̟αραµέτρων. Με τη σ̟ορά ε̟ιδιώκεται
να µεταβιβαστεί ̟ληροφορία στον αλγόριθµο ε̟ιταχύνοντας τη σύγκληση
µιας και ̟ροσδιορίζεται ο χώρος των λύσεων.
Στασιµότητα (Stagnation) Είναι η κατάσταση ό̟ου ο αλγόριθµος δεν ανακαλύ̟τει
για µία νέα ̟ερισσότερο βελτιωµένη λύση ̟αρόλο ̟ου η βέλτιστη λύση δεν
έχει ακόµα βρεθεί.
Στοχαστική οµοιόµορφη δειγµατοληψία (Stochastic uniform sampling) Ένας
µηχανισµός ε̟ιλογής. Είναι ̟αρόµοιος µε την εξαναγκασµένη ρουλέτα, µε τη
διαφορά ότι οι «φέτες» είναι ίσες µεταξύ τους και ίσες στο ̟λήθος µε τον
̟ληθυσµό.
Στρατηγική α̟οκο̟ής (Comma strategy) Η διαδικασία στην ο̟οία οι γονείς
α̟ορρί̟τονται και οι α̟όγονοί ανταγωνίζονται µεταξύ τους.
Στρατηγική Υ̟εροχής (Plus strategy) H διαδικασία στην ο̟οία οι γονείς και οι
α̟όγονοί ανταγωνίζονται µεταξύ τους
Σύγκλιση (Convergence) H άφιξη του αλγορίθµου ή γονιδίου στη λύση. Ένα γονίδιο
θεωρείται ότι έχει συγκλίνει αν στο 95% των χρωµοσωµάτων ̟εριέχεται το ίδιο
αλληλόµορφο, για αυτό το γονίδιο. Ο γενετικός αλγόριθµος θεωρείται ότι έχει
συγκλίνει όταν σταµατάει να βρίσκει καλύτερες λύσεις.
Συνάρτηση καταλληλότητας (Fitness function) Έχει αρνητικό α̟οτέλεσµα σε σχέση
µε τη συνάρτηση κόστους. Για τον υ̟ολογισµό της µία µαθηµατική υ̟ορουτίνα
εκχωρεί µία τιµή καταλληλότητας σε ένα σύνολο α̟ό µεταβλητές.
Χρησιµο̟οιείται για την α̟όδοση της καταλληλότητας σε ένα άτοµο.
Συνάρτηση κόστους (Cost function) Η συνάρτηση ̟ου υ̟όκειται σε βελτιστο̟οίηση.
Συνεργασία (Cooperation) H συµ̟εριφορά δύο ή ̟ερισσότερων ατόµων του
̟ληθυσµού τα ο̟οία λειτουργούν µε τρό̟ο ̟ου αυξάνουν το κέρδος για όλα
τα συµµετέχοντα άτοµα του ̟ληθυσµού.
Σύνολο δεδοµένων (Data set) Η ένωση των συνόλων εκ̟αίδευσης, δοκιµής και
ε̟ικύρωσης τα τρία ̟αρα̟άνω σύνολα συνήθως είναι ξένα µεταξύ τους.
Σύνολο δοκιµής (Test set) Το σύνολο των υ̟οθέσεων καταλληλότητας ̟ου
χρησιµο̟οιούνται για τη δοκιµή του µοντέλου ̟ου δίνει ο αλγόριθµος. Αυτό
το σύνολο δεν συµµετέχει στην εκ̟αίδευση του αλγορίθµου, είναι συνήθως
µικρότερου του συνόλου εκ̟αίδευσης και χρησιµο̟οιείται για να εντο̟ιστούν
̟ροβλήµατα υ̟ερ̟ροσαρµογής ή υ̟ο̟ροσαρµογής του αλγορίθµου.
Σύνολο εκ̟αίδευσης (Training set) Το σύνολο των υ̟οθέσεων καταλληλότητας ̟ου
χρησιµο̟οιούνται κατά το στάδιο εκτέλεσης του αλγορίθµου και ουσιαστικά
α̟οτελούν και το ̟εριβάλλον στο ο̟οίο ανα̟τύσσεται ο ̟ληθυσµός. Ανάλογα
µε την υλο̟οίηση µ̟ορεί να χρησιµο̟οιείται το ̟λήρες σύνολο ή ένα
υ̟οσύνολο ̟ου µεταβάλλεται α̟ό γενιά σε γενιά.

Σύνολο ε̟ικύρωσης (Validation set) Το σύνολο των υ̟οθέσεων καταλληλότητας
̟ου χρησιµο̟οιείται για να ελεγχθεί το ε̟ί̟εδο γενίκευσης ̟ου δίνει ο
αλγόριθµος. Είναι συνήθως µικρότερο του συνόλου δοκιµής.
Σύνολο συναρτήσεων (Function set) Mία οµάδα α̟ό συναντήσεις οι ο̟οίες είναι
διαθέσιµες να χρησιµο̟οιηθούν α̟ό έναν αλγόριθµο γενετικού
̟ρογραµµατισµού
Σύνολο τερµατικών (Terminal set) Oι µεταβλητές και οι σταθερές οι ο̟οίες είναι
διαθέσιµες για χειρισµό α̟ό τον γενετικό ̟ρογραµµατισµό
Συχνότητα γονιδίου (Gene frequency) H συχνότητα εµφάνισης ενός συγκεκριµένου
αλληλόµορφου σε έναν ̟ληθυσµό
Σχήµα (Schema) Ένα ̟ρότυ̟ο, ̟ου ε̟ιτρέ̟ει τον ̟ροσδιορισµό της οµοιότητας
µεταξύ των χρωµοσωµάτων και κατασκευάζεται µε τη χρήση του αδιάφορου
συµβόλου * και του συνόλου των στοιχειωδών συµβόλων των γονιδίων. Ένα
σχήµα ανα̟αριστά όλες τις συµβολοσειρές ή δένδρα (ένα υ̟ερε̟ί̟εδο,
ε̟ί̟εδο ή άλλο υ̟οσύνολο του χώρου αναζήτησης), οι ο̟οίες ταιριάζουν σε
όλες τις θέσεις εκτός α̟ό αυτές ̟ου ̟εριέχουν το σύµβολο *.
Τάξη (Arity) Ο αριθµός των ορισµάτων ̟ου µ̟ορεί να έχει µία συνάρτηση και
α̟οτυ̟ώνεται ως ο αριθµός των ̟αιδιών κόµβων. Έτσι ̟χ η διαίρεση έχει τάξη
δύο ενώ οι τερµατικοί κόµβοι έχουν µηδενική τάξη.
Τάξη σχήµατος (Order of a schema) Για τον ΓΑ ̟ροσδιορίζεται ως ο ̟ληθάριθµός
των θέσεων µε 0 και 1, ̟ου καλούνται σταθερές θέσεις, δηλαδή οι θέσεις ̟ου
δεν ̟εριέχουν το αδιάφορο σύµβολο *.
Τελεστής ανα̟αραγωγής (Reproduction operator) Mία αλγοριθµική τεχνική ̟ου
χρησιµο̟οιείται για την υλο̟οίηση της ανα̟αραγωγής
Τελεστής αντιστροφής βασισµένος στην τάξη (Order inversion operator) Ένας
γενετικός τελεστής, ο ο̟οίος ε̟ιλέγει δύο σηµεία µέσα σε µια συµβολοσειρά
και αντιστρέφει την τάξη των ψηφίων µεταξύ των ε̟ιλεγµένων σηµείων, αλλά
θυµάται τη «σηµασία» του ψηφίου. Αυτό ε̟ιτυγχάνεται διατηρώντας τα
ψηφία, µαζί µε µία αναφορά των αρχικών τους θέσεων.
Τελεστής διασταύρωσης (Crossover operator) Ένας τελεστής ̟ου σχηµατίζει νέα
χρωµοσώµατα α̟ό τα γονικά χρωµοσώµατα συνδυάζοντας τµήµατα
̟ληροφορίας α̟ό το καθένα α̟ό αυτά.
Τελεστής διασταύρωσης µερικού ταιριάσµατος (Partially matched crossover PMX) Ένας τελεστής αναδιάταξης ό̟ου οι δύο γονείς ευθυγραµµίζονται. ∆ύο
σηµεία διασταύρωσης ε̟ιλέγονται και οι τιµές µεταξύ αυτών των σηµείων
ανταλλάσσονται. Α̟ό τα σηµεία ̟ου ανταλλάσσονται δηµιουργείται
αντιστοίχιση ένα ̟ρος ένα και στη συνέχεια τα υ̟όλοι̟α γονίδια α̟οκτούν
τιµή µε βάση αυτή την αντιστοίχιση.
Τετραγωνική ε̟ιφάνεια (Quadratic surface) Μία ε̟ιφάνεια η ο̟οία έχει το σχήµα
̟αραβολοειδούς.
Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝ∆) (Artificial Neural Network) Μοντέλα
̟αράλληλης ε̟εξεργασίας, ̟ου η οργάνωσή τους ̟ροσ̟αθεί να µιµηθεί το
δίκτυο των νευρώνων του ανθρώ̟ινου εγκέφαλου. Στην κλασική τους µορφή
̟εριέχουν ̟ολλά ε̟ί̟εδα αθροιστικών µονάδων (νευρώνες), ό̟ου κάθε

είσοδος ̟ολλα̟λασιάζεται µε κά̟οιο βάρος και όλες µαζί αθροίζονται για να
̟εραστεί το α̟οτέλεσµα στο ε̟όµενο ε̟ί̟εδο. Αν οι νευρώνες είναι αρκετοί,
τότε το δίκτυο ̟ροσεγγίζει τη λύση ενός ̟ροβλήµατος µε ικανο̟οιητική
ακρίβεια.
Το̟ικό ελάχιστο (Local minimum) Το ελάχιστο σε ένα υ̟όχωρο του χώρου
αναζήτησης
Το̟ίο καταλληλότητας (Fitness landscape) Είναι η αντεστραµµένη ε̟ιφάνεια του
κόστους και είναι ένα υ̟ερε̟ί̟εδο το ο̟οίο λαµβάνεται υ̟ολογίζοντας τη
συνάρτηση καταλληλότητας σε κάθε σηµείο του χώρου αναζήτησης.
Τυχαίος σ̟όρος (Random seed) Ένας ακέραιος αριθµός ̟ου ̟ερνάει σαν όρισµα σε
µία γεννήτρια τυχαίων αριθµών και χρησιµο̟οιείται για την αρχικο̟οίηση
της, ώστε να αρχίσει να ̟αράγει µία αλληλουχία ψευδοτυχαίων αριθµών
Υβριδικός αλγόριθµος (Hybrid algorithm) Συνδυασµός Γενετικού Αλγόριθµου µε
άλλο αλγόριθµο αναζήτησης και βελτιστο̟οίησης.
Υ̟ερ̟ροσαρµογή (overfitting) ∆υσµενής κατάσταση για τον αλγόριθµο ό̟ου
̟ροσαρµόζεται υ̟ερβολικά στα δεδοµένα εκ̟αίδευσης µαθαίνοντας α̟ό το
θόρυβο των δεδοµένων. Αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα να δηµιουργούνται
̟ολύ̟λοκα µοντέλα ̟ου α̟οτυγχάνουν να ̟εριγράψουν το φαινόµενο
δίνοντας διαφορετική ερµηνεία και εντο̟ίζεται α̟ό την α̟όκλιση στην
ε̟ίδοση ̟ου εµφανίζει το σύνολο δοκιµής.
Υ̟οθέσεις ή ̟ερι̟τώσεις καταλληλότητας (fitness cases) Ένας ̟ίνακας ̟ου κάθε
γραµµή του ̟εριλαµβάνει σε καθορισµένη αµετάβλητη σειρά τις ανεξάρτητες
και εξαρτηµένες µεταβλητές του ̟ροβλήµατος. Οι ανεξάρτητες
χρησιµο̟οιούνται για την α̟οτίµηση του γενότυ̟ου κάθε ατόµου του
̟ληθυσµού και οι εξαρτηµένες για την α̟όδοση της καταλληλότητας στο
άτοµο. Είναι το µέσο για την µετάβαση α̟ό το γονότυ̟ο στο φαινότυ̟ο και
συνδέουν τον αλγόριθµο µε το ̟ραγµατικό ̟ρόβληµα. ∆ιαιρούνται σε τρία
σύνολα: Εκ̟αίδευσης , δοκιµής και ε̟ικύρωσης.
Υ̟ο̟ληθυσµός (Subpopulation) Ένα υ̟οσύνολο του κυρίου ̟ληθυσµού στο ο̟οίο
τα άτοµα ταιριάζουν µόνο µε άτοµα ̟ου ανήκουν στο ίδιο υ̟οσύνολο.
Υ̟ο̟ροσαρµογή (Underfitting) Το αντίθετο της υ̟ερ̟ροσαρµογής. Ο αλγόριθµος
α̟οτυγχάνει να συγκλίνει στη λύση και δια̟ιστώνεται α̟ό την α̟όκλιση ̟ου
̟αρουσιάζεται στο σύνολο εκ̟αίδευσης.
Φαινότυ̟ος
(Phenotype)
Tα
χαρακτηριστικά
ενός
οργανισµού
̟ου
̟ροσδιορίζονται γενετικώς. Είναι τα αντιλη̟τά χαρακτηριστικά εµφάνισης και
συµ̟εριφοράς του οργανισµού.
Φειδώς (Parsimony) Μία σειρά µεθόδων ̟ου σκο̟ό έχουν να α̟οτρέψουν την
εµφάνιση της διόγκωσης των τύ̟ων. Ε̟ιδρούν σε διάφορα σηµεία του
αλγορίθµου ̟εριορίζοντας το σχήµα των α̟ογόνων του ̟ληθυσµού ή
ε̟ιβραβεύοντας σε όρους καταλληλότητας τα άτοµα µε χαµηλό µήκος.
Φυλογένεση (Phylogeny) Η εξελικτική ιστορία µιας οµάδας οργανισµών
Φυσική ε̟ιλογή (Νatural selection) Οι ̟ερισσότερο κατάλληλοι οργανισµοί
ανα̟αράγονται και µεταδίδουν τις δικές τους γενετικές ̟ληροφορίες στους
α̟ογόνους τους.

Χάσµα γενεών (Generation gap) Ένας αλγόριθµος υλο̟οίησης χάσµατος γενεών
̟αίρνει ένα υ̟οσύνολο α̟ό τον τρέχοντα ̟ληθυσµό της γενιάς για ζευγάρωµα
Χονδρόκοκος γενετικός αλγόριθµος. (Coarse-grained genetic algorithm) Ένας
̟αράλληλος γενετικός αλγόριθµος ο ο̟οίος υλο̟οιείται µε υ̟ο̟ληθυσµούς οι
ο̟οίοι βρίσκονται ο καθένας στον δικό του ε̟εξεργαστή και εξελίσσονται
ξεχωριστά µε ̟εριορισµένη τη µεταξύ τους ε̟ικοινωνία. Είναι ε̟ίσης γνωστός
και ως γενετικός αλγόριθµος νησιού.
Χρωµόσωµα (Chromosome) Ένας ̟ίνακας, διάνυσµα ή συµβολοσειρά, α̟ό
̟αραµέτρους ή γονίδια ̟ου ανα̟αριστά την κωδικο̟οίηση µιας λύσης και
ο̟οία µεταβιβάζονται στην συνάρτηση κόστους για αξιολόγηση. Α̟ό το είδος
του ̟ροβλήµατος και την υλο̟οίηση του αλγορίθµου ̟ροκύ̟τει αν α̟οτελεί
ένα άτοµο του ̟ληθυσµού ή όχι.
Χώρος αναζήτησης (Search space) Όλες οι ̟ιθανές τιµές ̟ου ̟αίρνουν οι
̟αράµετροι ενός ̟ροβλήµατος. Καλείται και χώρος καταστάσεων.

