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Γενετικοί Αλγόριθμοι

1

Τι είναι;Τι είναι;Τι είναι;Τι είναι;

Γνωστικά συστήματα που μιμούνται την
αναπαραγωγική διαδικασία πληθυσμών απλών
βιολογικών οργανισμών κατά τη φάση της
φυσικής εξέλιξης
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Σε τι προβλήματα χρησιμοποιούνται;

• Σε προβλήματα βελτιστοποίησης
• Είναι προβλήματα που ψάχνουμε την βέλτιστη λύση, δηλ λύσεις που είναι 

καλύτερες από άλλες

• Ολικό Βέλτιστο : Η καλύτερη λύση στο χώρο λύσεων

• Δύσκολο πρόβλημα: 

• Ο χώρος λύσεων παρουσιάζει :
• Περιορισμούς

• Θόρυβο

• Αστάθεια

• Δύσκολες συνθήκες της συνάρτησης καταλληλότητας

• Μεγάλο αριθμό από τοπικά ελάχιστα

• Με κατάλληλη μοντελοποίηση ο ΓΑ είναι ικανός να επιλύσει τα 
περισσότερα προβλήματα βελτιστοποίησης που εμφανίζονται στην πράξη

3

Συνάρτηση με πολλαπλά βέλτιστα – Τεχνητά 
προβλήματα ελέγχου ικανότητας αλγορίθμων
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https://en.wikipedia.org/wiki/Test_functions_for_optimization
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Τεχνητά προβλήματα ελέγχου ικανότητας 
αλγορίθμων – Το πρόβλημα του περιοδεύοντος

πωλητή

https://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem

Έμπνευση από τη Βιολογία, Δομή στο 
κύτταρο
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Από το γονότυπο στο φαινότυπο

7

https://www.slides

hare.net/fisherp/a-

systematic-

approach-to-

genotypephenotyp

e-correlations

Από την κυτταρική κωδικοποίηση στα 
προβλήματα βελτιστοποίησης

8
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Κωδικοποίηση στο εξάρτημα

9

Κωδικοποίηση - Αποκωδικοποίηση

10

• Φυσική Επιλογή: Συνδέει τα χρωμοσώματα με την απόδοση των 
κωδικοποιημένων δομών

• Βιολογική Εξέλιξη: Συνδυάζει χρωμοσώματα, υπόκειται στην επιρροή 
των μεταλλάξεων, γίνεται κατά την αναπαραγωγή

• Η βιολογική εξέλιξη δ ε ν  έ χ ε ι  μ ν ή μ η . 

Κάρολος Δαρβίνος

• 1809-1882

• Δημοσίευσε το 1859 το βιβλίο: 

Η καταγωγή των ειδών

On the origin of species

by means of natural selection, or the preservation

of favored races in the struggle for life

Εξέλιξη= Φυσική Επιλογή των Κληρονομούμενων

Παραλλαγών 

11

Ιστορική
Αναδρομή
• 1960 Πρώιμα χρόνια

• Holland (1975)

• DeJong

• Goldberg(1989)

12
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Μέθοδοι αναζήτησης 
εμπνευσμένες από τη 
φύση

13

Νοημοσύνη Σμηνών

• Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων 

(PSO)

• Βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών 

(ACO)

• Αλγόριθμος των πυροτεχνημάτων

• Αλγόριθμος της πυγολαμπίδας

Οι γενετικοί αλγόριθμοι γενικά

14

• Δημιουργούν απλούς τρόπους αναζήτησης λύσεων σε προβλήματα 
κυρίως βελτιστοποίησης με : 

• Μεγάλο πλήθος παραμέτρων

• Πλαίσιο ελάχιστα κατανοητά

• Πολλές αλληλεξαρτήσεις

• Περίπλοκη μορφή

• Ανεπάρκεια λύσης με άλλες αμεσότερες μεθόδους

Τι χρειάζεται ένας ΓΑ για να τρέξει;

• Κωδικοποίηση του χώρου επίλυσης

• Συνάρτηση καταλληλότητας για την αξιολόγηση του χώρου επίλυσης

Τότε ο ΓΑ: 

• Δημιουργεί και αξιολογεί τις υποψήφιες λύσεις

• Κινείται για τον εντοπισμό της καθολικής λύσης

• Είναι αποτελεσματικός για την εύρεση της βέλτιστης λύσης σε 
δεδομένο χρόνο 

• Εξερευνά και εκμεταλλεύεται το  χώρο λύσεων

15

Εξελικτικός Κύκλος

Γονείς

ΑπόγονοιΠληθυσμός

Αντικαθίσταται

16
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Εξελικτικός Κύκλος ΓΑ

Γονείς

ΑπόγονοιΠληθυσμός

Αντικαθίσταται

Αρχικοποίηση

Κριτήριο 

Τερματισμού

17

Τμήμα εξελικτικού κύκλου – Σχηματική 
απεικόνιση από τη μία γενιά στην επόμενη

18

Πληθυσμός � Αλληλόμορφο

19

Κυριότερα χαρακτηριστικά των ΓΑ

• Νέος τρόπος προγραμματισμού για πολύπλοκα προβλήματα με 
μεθόδους  εμπνευσμένους από τη θεωρία της εξέλιξης και 
προοδευτική βελτίωση του πληθυσμού

• Είσοδοι και έξοδοι του προβλήματος αναπαρίστανται ως 
συμβολοσειρές σταθερού μήκους (όπως τα γονίδια) όπου κάθε μία 
αντιπροσωπεύει ένα σημείο του χώρου λύσεων και αποτελείται από 
σύμβολα που αντιστοιχίζονται με τις μεταβλητές του προβλήματος 

• Η ικανότητα των ατόμων του πληθυσμού μετράται με τη συνάρτηση 
καταλληλότητας και εξελίσσεται σε διακριτά χρονικά διαστήματα τις 
γενεές 

20



18/1/2020

6

Ανατομία ΓΑ

21

Βήματα  ΓΑ
1. Δημιουργήστε έναν τυχαίο πληθυσμό με Ν δυαδικές συμβολοσειρές.

2. Αξιολογείστε την απόδοση της κάθε μεμονωμένης συμβολοσειράς μέσω της 
συνάρτησης καταλληλότητας g(x).

3. Εφαρμόστε την αναπαραγωγή, δηλαδή επιλέξτε ζεύγη γονέων από τον 
πληθυσμό βάσει της απόδοσής τους.

4. Για κάθε ζεύγος γονέων επαναλάβετε:
1. Με πιθανότητα pr εφαρμόστε τον τελεστή διασταύρωσης στους γονείς, για να παραχθεί 

μια νέα συμβολοσειρά-απόγονος.
2. Με πιθανότητα pm εφαρμόστε τη μετάλλαξη σε κάποιο δυαδικό ψηφίο της 

συμβολοσειράς κάθε απόγονου ξεχωριστά.
3. Τοποθετήστε τη συμβολοσειρά-απόγονο στον νέο πληθυσμό.

5. Αντικαταστήστε τον παλιό με τον νέο πληθυσμό.

6. Αν δεν έχει βρεθεί αποδεκτή λύση ούτε έχει εξαντληθεί ο προκαθορισμένος 
μέγιστος αριθμός γενεών, μεταβαίνετε ξανά στο ανωτέρω βήμα 2.

22

23

Κωδικοποίηση

• Τα χρωμοσώματα εμπεριέχουν τα συστατικά της λύσης

• Γονότυπος (genotype)

• Κωδικοποίηση του Holland: {0,1}

• Άλλες κωδικοποιήσεις: ακέραιοι ή πραγματικοί αριθμοί ή άλλα συστήματα αρίθμησης, Δεκαδικό, 
οκταδικό, δεκαεξαδικό

• Δυαδική

• Πραγματικού αριθμού

• Μετάθεσης

• Ακεραίου αριθμού

Αποκωδικοποίηση

• Γίνεται με  τη συνάρτηση καταλληλότητας

• Φαινότυπος

1 1 1 0 0 0 1 1 1

0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,1

1 2 5 6 0 6 1 3 1

0 1 2 2 1 3 3 1 0

24
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Αναπαράσταση στο πρόβλημα της θέσης 
σταθμού πυροσβεστικής

26

1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

“1” αντιπροσωπεύει 

πυροσβεστικό σταθμό

Αρχικοποίηση

• 1ο Βήμα του ΓΑ

• Τυχαίος πληθυσμός

• Πλήθος που ορίζεται από το χρήστη, μέγεθος πληθυσμού

• Το μέγεθος του πληθυσμού πρέπει να είναι το κατάλληλο

Μεγάλο μέγεθος � Μεγάλος χρόνος υπολογισμού

Μικρό μέγεθος� Ανεπαρκής εξερεύνηση 

27

Αρχικοποίηση Πληθυσμού

28
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Αρχικοποίηση (παράδειγμα)

• Πληθυσμός 4 ατόμων

01101

11000

01000

10011

29

Επιλογή των γονέων

• Ρουλέτα γονικής επιλογής

30

Ρουλέτα - Παράδειγμα

Κινούμενη ρουλέτα

31

Αναπαραγωγή

32



18/1/2020

9

Γενετικοί Τελεστές

• Διασταύρωση 

• Μετάλλαξη 

33

Διασταύρωση Ενός Σημείου

34

Διασταύρωση πολλαπλών σημείων

35

Ομοιόμορφη Διασταύρωση

36
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Μετάλλαξη

37

Ο ρόλος των τελεστών διασταδιασταδιασταδιασταύρωσηςύρωσηςύρωσηςύρωσης και  
μετάλλαξης

38

Αντικατάσταση του Πληθυσμού

• Ολική Αντικατάσταση

• Μερική Αντικατάσταση

• Αντικατάσταση σταθερής κατάστασης

39

Στρατηγικές Εκλογής

• Ελιτισμός

• Αντιγραφή του ατόμου στη νέα γενιά εάν δεν υπάρχει

• Ούτως ή άλλως

• Θέσεις 

• Τυχαία επιλεγμένου χρωμοσώματος

• Θέση χρωμοσώματος με τη μικρότερη απόδοση

• Χωρίς αντικατάσταση άλλου χρωμοσώματος

40
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Τερματισμός του Γενετικού Αλγορίθμου

• Σε περίπτωση που βρεθεί λύση με ικανοποιητική απόδοση

• Όταν επί μεγάλου αριθμού συνεχόμενων  γενεών δεν παράγεται 
καλύτερη λύση

• Αν το πλήθος των γενεών φθάσει σε ένα καθορισμένο από πριν 
αριθμό γενεών

41

Τελικά σε ένα πείραμα τι συμβαίνει;

42http://karstenahnert.com/gp/

Γιατί λειτουργεί ο ΓΑ;Γιατί λειτουργεί ο ΓΑ;Γιατί λειτουργεί ο ΓΑ;Γιατί λειτουργεί ο ΓΑ;
Θεωρία ΣχημάτωνΘεωρία ΣχημάτωνΘεωρία ΣχημάτωνΘεωρία Σχημάτων

• Σχήμα ή πρότυπο ομοιότητας (αλφάβητο {0,1,*}

• Αναφέρεται στο γονότυπο

• *10*1 είναι ισοδύναμο 01001, 01011, 11001, ή 11011

Σχήμα Τάξη

*** 0

101 3

*11 2

1** 1

Σχήμα Μήκος

Σχήματος

**** 0

*11* 1

1*0* 2

1111 3

43

Θεωρία ΣχημάτωνΘεωρία ΣχημάτωνΘεωρία ΣχημάτωνΘεωρία Σχημάτων
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Μικρού μήκους , χαμηλής τάξης σχήματα με πάνω

από το μέσο όρο καταλληλότητα αυξάνουν εκθετικά

σε διαδοχικές γενιές.

44

Τάξη

Συνολικό Μήκος

Μήκος 

Σχήματος
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The Management and Decision Engineering Laboratory

• Χώρος λύσεων 50^87

• 9461557454554455418106438294313334722691424906350889443
852373553132307448729622320800458637119249

• Πληθυσμό 1000 ατόμων 

• Γενιές 100

Λύση 1

45

Διαφορές από άλλες τεχνικές
• Εξισορροπούν την αναζήτηση νέων σημείων στο χώρο αναζήτησης με την 

εκμετάλλευση των ήδη γνωστών πληροφοριών.

• Είναι τυχαίοι αλγόριθμοι, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν τελεστές των οποίων τα 
αποτελέσματα εξαρτώνται από τις πιθανότητες, με την έννοια ότι είναι βασισμένα 
στην τιμή ενός τυχαίου αριθμού. Δηλαδή, οι ΓΑ χρησιμοποιούν πιθανολογικούς 
κανόνες μετάβασης, όχι αιτιοκρατικούς.

• Λειτουργούν σε διάφορες λύσεις ταυτόχρονα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από 
τα τρέχοντα σημεία αναζήτησης για το αμέσως επόμενο επαναληπτικό βήμα. Η 
δυνατότητά τους να διατηρούν πολλαπλές λύσεις ταυτόχρονα τους καθιστά 
λιγότερο ευαίσθητους στο πρόβλημα των τοπικών μεγίστων και του θορύβου.

• Λειτουργούν με μια κωδικοποίηση του συνόλου των παραμέτρων, όχι με τις ίδιες 
τις παραμέτρους.

• Εκτελούν την αναζήτηση σε έναν πληθυσμό σημείων, όχι σε ένα μοναδικό σημείο.

• Χρησιμοποιούν τη συνάρτηση καταλληλότητας, για να στοχεύσουν σημεία στο χώρο 
λύσεων χωρίς άλλη βοηθητική γνώση.

46

Εφαρμογές

• Βελτιστοποίηση

• Οικονομία

• Νευρωνικά δίκτυα

• Παραλληλοποίηση

• Επεξεργασία Εικόνας

• Δρομολογηση οχημάτων

• Χρονοπρογραμματισμός

• κ.α

47

http://www.gspace.co.uk/xopt.html

Λογισμικό για Γενετικούς Αλγορίθμους  
HeuristicLab

48
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Λογισμικό για Γενετικούς Αλγορίθμους  
MatLab gatool

49

Λογισμικό για Γενετικούς Αλγορίθμους  
ECJ

50http://cs.gmu.edu/~eclab/projects/ecj/

C++ Python MatLab

51

Χρήσιμες διευθύνσεις – Αναφορές  

• http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/13680-
traveling-salesman-problem-genetic-algorithm

• http://ocw.nur.ac.rw/OcwWeb/Aeronautics-and-Astronautics/16-
888Spring-2004/LectureNotes/index.htm

• https://www.youtube.com/watch?v=kHyNqSnzP8Y

• https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm
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