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Metoda deterioracji funkcji celu
dla algorytmów poszukiwañ ewolucyjnych
z miêkk¹ selekcj¹
1. Wprowadzenie
Metodami optymalizacji okrela siê sposoby analizy problemu minimalizacji (lub
maksymalizacji) rzeczywistej funkcji poprzez systematyczny dobór coraz to lepszych
wartoci ze zbioru punktów dopuszczalnych w celu odnalezienia rozwi¹zania optymalnego.
W klasycznych algorytmach optymalizacyjnych [1, 9], do dalszej analizy dopuszczane s¹
wy³¹cznie najlepsze sporód dotychczas znalezionych punktów. Dlatego te¿ algorytmy te
nazywa siê tak¿e metodami cis³ej lub twardej selekcji [13] W praktycznych zastosowaniach takich, jak choæby procesy biologicznej ewolucji czy konkurencja rynkowa, oczekuje
siê mo¿liwoci wyboru innego typu  nie tylko najlepszego sporód dotychczasowego rozwi¹zania, ale tak¿e dopuszczenia wyboru rozwi¹zania suboptymalnego, oczywicie z pewnym mniejszym prawdopodobieñstwem.
Koncepcja wielu algorytmów ma swoje ród³a niejednokrotnie w obserwacji procesów zachodz¹cych w rodowisku naturalnym. W ten w³anie sposób powsta³y ró¿norodne
techniki optymalizacyjne, jak choæby algorytmy mrówkowe [7, 8], algorytmy symuluj¹ce
stadne zachowanie zwierz¹t (czyli tzw. algorytmy rojowe) [3, 16] czy te¿ metody bazuj¹ce
na sztucznych systemach immunologicznych [4, 5].
Jednym z przyk³adów zastosowañ procesów biologicznych w matematyce s¹ metody
selekcji miêkkiej, które poza najlepszymi rozwi¹zaniami bior¹ równie¿ pod uwagê rozwi¹zania nieco gorsze [13]. Algorytmy te maj¹ swoj¹ genezê w ewolucji gatunków, w której
poza najlepiej dostosowanymi osobnikami do aktualnie panuj¹cych warunków w rodowisku, wielokrotnie prze¿ywa³y osobniki s³abiej przystosowane. Ich obecnoæ dawa³a mo¿liwoæ na wykszta³cenie wród potomków niespotykanych cech osobniczych w historii ca³ej
populacji, które czêstokroæ pozwala³y na skuteczniejsze dostosowanie siê do zmiennych
warunków rodowiskowych. Dowodzi to fundamentalnego znaczenia ró¿norodnoci cech
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wród osobników dla przebiegu procesu ewolucji. Uwzglêdnienie w procesie selekcji nie
tylko najlepszych rozwi¹zañ jest wiêc biologicznie uzasadnione.
Skutecznoæ wykorzystania metod twardej selekcji w klasycznych zagadnieniach
optymalizacji globalnej zosta³a postawiona pod znakiem zapytania w procesie poszukiwania rozwi¹zania optymalnego funkcji multimodalnej [19]. Klasyczne metody optymalizacji
rednio radzi³y sobie z przekraczaniem siode³ zlokalizowanych pomiêdzy wzgórzami funkcji. Wada ta nie ujawni³a siê w przypadku algorytmów selekcji miêkkiej.
Wród grupy metod miêkkiej selekcji wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce klasy algorytmów
[19]:






programowanie ewolucyjne (Evolutionary Programming EP) [10, 11],
strategie ewolucyjne (Evolutionary Strategies ES) [22, 23],
algorytmy genetyczne (Genetic Algorithms GA) [14, 15, 18],
symulowane wy¿arzanie (Simulated Annealing SA) [6, 17],
algorytmy poszukiwañ ewolucyjnych z miêkk¹ selekcj¹ (Evolutionary Search with
Soft Selection, ESSS) [13], bêd¹cy wersj¹ (μ,μ)-ES strategii ewolucyjnej [2].

W niniejszym artykule zaprezentowano pewien wariant algorytmu poszukiwañ ewolucyjnych opartego o miêkk¹ selekcjê, polegaj¹cy na stopniowym obni¿aniu funkcji celu.
W nastêpnym rozdziale przybli¿ono ogólne za³o¿enia oraz schemat algorytmów wykorzystuj¹cych miêkk¹ selekcjê, w kolejnym opis koncepcyjny oraz implementacyjny metody degeneracji funkcji fitness. Dalsze rozdzia³y zawieraj¹ opis poszczególnych sk³adowych algorytmu oraz wyniki wstêpnych eksperymentów polegaj¹cych na celowej deterioracji wartoci
funkcji celu, maj¹cych w zamierzeniu „wypêdzenie” populacji z ekstremów lokalnych.

2. W³aciwoci algorytmów z miêkk¹ selekcj¹
W algorytmie poszukiwañ ewolucyjnych z miêkk¹ selekcj¹ [12, 20] zak³ada siê istnienie rodowiska o ograniczonej pojemnoci oraz istnienie w nim reprodukuj¹cej siê populacji o cechach zakodowanych w fenotypie. Ka¿demu osobnikowi przypisany jest wskanik
jakoci, czyli tzw. fitness. Zdolnoæ populacji do reprodukcji jest wystarczaj¹ca, by w ka¿dej iteracji zape³niæ ca³¹ pojemnoæ rodowiska (tzn. wszystkie dostêpne miejsca). Potomstwo nieznacznie ró¿ni siê od przodków, ze wzglêdu na wystêpowanie modyfikacji otoczenia  co tak¿e przek³ada siê na wartoæ ich fitness. Ewolucja odbywa siê losowo  na podstawie stochastycznej selekcji i modyfikacji. Prawo selekcji odbywa siê zgodnie z zasad¹
miêkkiej selekcji i zak³ada, ¿e ka¿dy osobnik ma szansê zajêcia dowolnego miejsca w rodowisku (z tym wiêkszym prawdopodobieñstwem, im wiêksz¹ posiada wartoæ funkcji
fitness); prawo modyfikacji  przyjmuje, ¿e szansa na zaistnienie modyfikacji zale¿y od
wziêtych pod uwagê osobników i wartoci losowych.
Schemat grupy algorytmów ewolucyjnych z miêkk¹ selekcj¹ zaproponowany przez
[19], a szczegó³owo opisany w [21] przedstawiono w formie schematycznej na rysunku 1.
Algorytm w ka¿dej iteracji, jeli spe³niony jest wariant testu pu³apki, wykonuje algorytm
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degeneracji krajobrazu. Nastêpnie, przeprowadzana jest selekcja (zgodnie z za³o¿eniami,
metod¹ ruletki), za przy zadanej parametrycznie szansie na wyst¹pienie mutacji  poddawana jest modyfikacji.

Rys. 1. Schemat algorytmu ESSS-DOF. Kolorem szarym zaznaczono wprowadzone
modyfikacje w porównaniu z podstawow¹ wersj¹ algorytmu z miêkk¹ selekcj¹.
Schemat na podstawie opisu umieszczonego w [21]

1174

Patryk Orzechowski

Klasyczn¹ wersjê algorytmu przedstawiono na bia³ym tle (Evolutionary Search with
Soft Selection) [21], ciemniejszym za oznaczono jedno z rozszerzeñ algorytmu, które polega na degeneracji funkcji celu (Deterioration of the Objective Function; ESSS-DOF). Prezentowany w rozdziale 3 lgorytm jest wariantem metody degeneracji funkcji fitness zaproponowanym w pracy [19], w której deterioracja polega na wyznaczeniu aktualnej wartoci
fitness poprzez jej z³o¿enie z funkcj¹ Gaussa.

3. Metoda deterioracji funkcji celu
Koncepcja algorytmu degeneracji funkcji celu bazuje na spostrze¿eniu, ¿e ekstremum
ci¹g³ej funkcji mo¿na przybli¿aæ za pomoc¹ kombinacji liniowej wielowymiarowych funkcji Gaussa. Odpowiednia aproksymacja centrów funkcji sk³adowych mia³aby szanse lepiej
odzwierciedlaæ rozk³ad populacji w przestrzeni ni¿ deterioracja krajobrazu za pomoc¹
funkcji Gaussa o centrum w wartoci oczekiwanej populacji zastosowana w [19].
Drugim spostrze¿eniem, le¿¹cym u podstaw algorytmu, jest fakt, i¿ bior¹c pod uwagê
kilka kryteriów klasyfikacji osobników, naj³atwiej podzieliæ osobniki na grupy wzglêdem
tej cechy, która najbardziej populacjê rozró¿nia. Wyznaczaj¹c redni¹ wartoæ poszczególnych cech i stwierdzaj¹c wzglêdem której populacja wykazuje najwiêksze rozproszenie
(tzn. w którym wymiarze odchylenie standardowe w populacji jest najwiêksze), mo¿na dokonywaæ podzia³u na grupy osobników o wy¿szej i ni¿szej wartoci danej cechy. Podzia³
mo¿e byæ dokonywany rekurencyjnie, w zale¿noci od po¿¹danej dok³adnoci obliczeñ
(ustalanej jako najmniejsza akceptowalna wartoæ odchylenia standardowego).
Na podstawie obydwu spostrze¿eñ, opracowano nastêpuj¹cy algorytm, z³o¿ony
z dwóch czêci: nadrzêdnej i podrzêdnej.
Algorytm nadrzêdny (degeneruj¹cy funkcji celu) sk³ada siê z nastêpuj¹cych kroków:
1. Wykonaj algorytm podrzêdny crunch (dla ca³ej populacji), w celu wyznaczenia centrów wielowymiarowej funkcji Gaussa. Dla ka¿dego centrum zdefiniuj funkcjê Gaussa
wg wzoru (6):

f (c ) =

1
(2π) n / 2 M

1/ 2 e

−

1
( x − c ) M −1 ( x − c )
2

(6)

gdzie:

c  oznaczono wspó³rzêdne rodka funkcji Gaussa,
M  oznaczono pó³dodatnio okrelon¹ macierz kowariancji zmiennych losowych
X1, ... Xn, okrelon¹ wzorem (7):
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2. Na podstawie wyznaczonych centrów oraz wspó³rzêdnych i wartoci fitness osobników populacji, rozwi¹¿ uk³ad liniowy (8) metod¹ Simplex [24] w celu wyznaczenia
wspó³czynników kombinacji liniowej poszczególnych funkcji Gaussa. W uk³adzie (8)
przyjêto za³o¿enie, ¿e suma wartoci funkcji fitness dla kombinacji liniowej wygryzaj¹cych funkcji w ka¿dym analizowanym punkcie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ aktualna wartoæ funkcji fitness w tym punkcie. Równoczenie zak³ada siê, ¿e funkcja fitness
nie mo¿e byæ ujemna.
Dla poszczególnych chromosomów j = 1...m rozwi¹¿ uk³ad równañ (8) w celu wyznaczenia αi:
⎧m
⎪∑ αi f ( x j , ci ) ≤ F ( x j )
⎨i =1
⎪
f ( x j , ci ) ≥ 0
⎩

gdzie:

ci
αi
f (xi , ci)
F(xi)






(8)

oznaczono rodek funkcji Gaussa,
wspó³czynnik kombinacji liniowej dla funkcji Gaussa o rodku w ci,
wartoæ funkcji Gaussa o centrum w ci dla punktu xi,
aktualna wartoæ funkcji fitness dla osobnika xi.

W rozwi¹zaniu przyjêto niezale¿noæ poszczególnych wymiarów; w macierzy kowariancji odchylenia standardowe wyznaczono na podstawie wariancji listy osobników
aproksymowanych (lub uznano za jednostkow¹, jeli w funkcji analizowany by³ pojedynczy osobnik)
3. Wyznacz wartoæ nowej funkcji fitness dla wszystkich osobników: dla ka¿dego osobnika od aktualnej funkcji fitness odejmij poszczególne funkcje Gaussa pomno¿one
przez wspó³czynniki αi.
4. Zast¹p bie¿¹c¹ funkcjê fitness now¹ funkcj¹.
Algorytm podrzêdny (wyznaczaj¹cy centra funkcji Gaussa) ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
Funkcja crunch (lista osobników)
1. Wyznacz wartoæ oczekiwan¹ oraz wariancjê dla populacji.
2. Jeli lista osobników zawiera tylko pojedynczy punkt (lub wiele kopii tego samego
punktu), zwróæ ten element jako centrum.
3. Wyznacz kierunek o najwiêkszej wariancji. Jeli najwiêksza wariancja jest mniejsza
ni¿ okrelony parametr minimalnego poziomu, aproksymuj osobniki za pomoc¹ fantomu osobnika umiejscowionego w wartoci oczekiwanej próbki.
4. Dokonaj podzia³u osobników na te lepsze (A) i gorsze (B) od wartoci oczekiwanej dla
kierunku najwiêkszej wariancji.
5. Wywo³aj funkcjê crunch (A) oraz crunch (B), po³¹cz poszczególne wyniki w jedn¹
listê C.
6. Zwróæ listê C.
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4. Wyniki
Do analizy dzia³ania algorytmu wybrano funkcjê sk³adaj¹c¹ siê z sumy trzech funkcji
Gaussa o ró¿nej wysokoci (por. rys. 3a). Populacjê zainicjowano w naro¿niku, w którym
nie znajdowa³ siê ¿aden wierzcho³ek. Przyjêto, ¿e podczas mutacji wylosowany osobnik
zmieni swoje po³o¿enie zgodnie z (6), jednak nie wiêcej ni¿ o 2% wykresu. Ustalono selekcjê zgodn¹ z metod¹ ruletki. Przyjêto nastêpuj¹cy test pu³apki: sprawdzano czy w 10 ostatnich iteracjach wartoæ funkcji fitness dla najlepszego osobnika nie zmieni³a siê wiêcej ni¿
o 5%. Jeli zmiana by³a mniejsza, stosowano degeneracjê krajobrazu. W trakcie symulacji
obserwowano najlepszego osobnika w danej iteracji.
Wyniki i przebieg symulacji dla populacji z³o¿onej z 20 osobników zaprezentowano
na rysunku 2 – gdzie porównano zachowanie programu przy braku zastosowania algorytmu
degeneracji (a) oraz z zastosowaniem (b). Zwróciæ uwagê nale¿y na to, i¿ bez deterioracji
funkcji celu, populacja nie osi¹gnê³a najwy¿szego wierzcho³ka w przeci¹gu 5000 iteracji.
a)

b)

Rys. 2. Wartoæ funkcji fitness najlepszego osobnika w danej iteracji algorytmu:
a) bez deterioracji funkcji fitness; b) z deterioracj¹ funkcji fitness

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki degeneracji funkcji fitness dla sumy trzech funkcji Gaussa (a): zestawienie wykresów (b) oraz degeneracjê poszczególnych wierzcho³ków:
(c) i (d).
Przyk³ad przedstawiony na rysunku 3d t³umaczy doæ dziwne chaotyczne wyznaczanie najlepszego osobnika w populacji. Niedok³adnoæ wyznaczenia optimum oraz silne
drgania wynikaj¹ z deterioracji najwy¿szego wzgórza, co sprawia, ¿e algorytm zaczyna nieco b³¹dziæ po cianach wzniesienia. Dlatego te¿, pomimo bardzo szybkiego osi¹gniêcia
najwy¿szego wzgórza przez metodê wygryzaj¹c¹ wzgórze, po degeneracji wzgórza algorytm gubi siê – odnalezienie optymalnego rozwi¹zania z du¿¹ dok³adnoci¹ staje siê niemo¿liwe.
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Rys. 3. Wyniki dzia³ania algorytmu: a) pocz¹tkowa wartoæ funkcji fitness; b) kolor niebieski
 funkcja fitness obni¿ona w wyniku zastosowaniu algorytmu na tle funkcji oryginalnej.
Punkty w odpowiednich kolorach odpowiadaj¹ osobnikom przyk³adowej populacji
przed i po deterioracji; c) i d) wyniki deterioracji najni¿szego i najwy¿szego wzgórza

5. Podsumowanie
W pracy zaprezentowano autorski wariant algorytmu ESS-DOF, dokonuj¹cy deterioracji funkcji celu za pomoc¹ kombinacji liniowej funkcji Gaussa. Wyniki eksperymentalne
potwierdzaj¹, ¿e algorytm mo¿e byæ z powodzeniem stosowany w celu wspomagania pokonywania przez populacjê siode³ funkcji multimodalnych. Dalszych prac wymaga analiza
skutecznoci algorytmu podzia³u (crunch), jak równie¿ warunków testu pu³apki.
Wy¿sza skutecznoæ algorytmu miêkkiej selekcji w rozwi¹zywaniu problemów siod³owych opisana w [13] zosta³a eksperymentalnie potwierdzona. Przy przyjêtych parametrach,
algorytm ewolucyjny bez funkcji deterioracji krajobrazu w 5000 iteracji nie poradzi³ sobie
z odnalezieniem ekstremum globalnego. Dopiero zastosowanie metody degeneracji funkcji
krajobrazu pozwoli³o algorytmowi na opuszczenie pu³apki lokalnego optimum i dalsz¹
optymalizacjê funkcji celu. Nale¿y zwróciæ uwagê na szybkoæ, z jak¹ algorytm doszed³ do
poziomu najwy¿szego wzniesienia  zaprezentowana metoda potrafi³a skutecznie uporaæ
siê z obni¿eniem poszczególnych wzgórz. Deterioracja funkcji jest niew¹tpliw¹ zalet¹
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przedstawionego algorytmu, lecz równie¿ jego przekleñstwem, gdy¿ obni¿aniu podlega zostaje optimum globalne. Algorytm stara siê wówczas znaleæ najlepsze z dostêpnych rozwi¹zañ, co przek³ada siê na ni¿sz¹ jakoæ wyznaczanego rozwi¹zania.
Najistotniejszym czynnikiem determinuj¹cym dzia³anie algorytmu jest niew¹tpliwie
topologia funkcji celu. Celem dalszych badañ jest przetestowanie dzia³ania algorytmu dla
ró¿norodnych funkcji wielowymiarowych.
Skutecznoæ algorytmu miêkkiej selekcji zale¿y dodatkowo od liczebnoci populacji
punktów przeszukuj¹cych. Mniejsza liczebnoæ populacji zmniejsza czas potrzebny na obliczenia algorytmu oraz charakteryzuje siê wysok¹ zdolnoci¹ do przekraczania siode³,
z drugiej strony otrzymane rozwi¹zania bêd¹ mniej dok³adne oraz mniej stabilne.
Na szybkoæ dochodzenia do optimum maj¹ wp³yw równie¿ odchylenia standardowe
punktów w danej iteracji, co potwierdza kolejn¹ tezê postawion¹ w [19]. Ma³e odchylenia
powoduj¹ wiêksze skupienie populacji, co spowalnia poszukiwania optimum (za to pozwala na uzyskanie dok³adniejszego przybli¿enia); za du¿e  generuj¹ rozproszenie populacji,
co z kolei skutkowaæ mo¿e w chaotycznym i niezbyt dok³adnym przeszukiwaniu funkcji
(z drugiej strony zwiêkszon¹ ³atwoci¹ pokonywania siode³).
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