
GENETISCHE ALGORITMEN

WERKCOLLEGE COMPUTATIONELE INTELLIGENTIE

1. Toernooi selectie

Bij toernooi selectie met toernooi grootte s = 2 worden 2 oplossingen random met
elkaar in competitie gebracht, en de beste wordt gekopieerd naar de parent populatie.
Bij een populatie grootte gelijk aan N worden N toernooien gehouden om een par-
ent populatie te bekomen met dezelfde grootte N . Toernooi selectie wordt vaak op 2
verschillende manieren gemplementeerd worden:

(1) Kies de oplossingen voor het toernooi uniform willekeurig uit de populatie met
teruglegging. Door steeds de geselecteerde oplossing terug te leggen verandert
de populatie waaruit geselecteerd wordt niet.

(2) Maak een random shuffle van de populatie en laat de oplossing op plaats i in
competitie komen met de oplossing op plaats i + 1 waarbij i varieert van 0 tot
N − 2 in stappen van 2 (veronderstel N even). Bv. bij een populatie grootte
N = 10 worden de competities gehouden tussen de oplossingen op plaatsen 0−1,
2− 3, 4− 5, 6− 7, 8− 9. Dit resulteert in N

2 oplossingen in de parent populatie.
Vervolgens wordt de populatie met oplossingen opnieuw in willekeurige volgorde
geschuffeld en wordt de competities herhaald om de resterende N

2 oplossingen te
selecteren.

Bereken voor beide implementaties van toernooi selectie de kans dat de beste oplossing
in de populatie niet geselecteerd wordt in de parent populaties (veronderstel dat alle
oplossingen een verschillende fitness hebben).

2. Selectie algoritmen: Toernooi vs Proportioneel

Veronderstel volgende fitness functie over binaire strings van lengte 5:

Fitness(x1x2x3x4x5) = 16 × x1 + 8 × x2 + 4 × x3 + 2 × x4 + 1 × x5

Beschouw een populatie met 6 oplossingen:

x1x2x3x4x5 Fitness
01010 10
11100 28
00111 7
10010 18
00101 5
01011 11
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Genereer een volgende generatie door toepassen van selectie, mutatie (muteer 1 bit
per oplossing) en uniforme crossover.

(1) Vergelijk 2 verschillende selectie-algoritmen: Proportionele selectie en Toernooi
selectie (toernooi grootte s = 2)

(2) Welk selectie-algoritme zal de populatie sneller laten convergeren ?
(3) Wat gebeurt er met beide selectie-algoritmen indien er 1 oplossing in de huidige

populatie zit met een fitness waarde die 10 x groter is dan de gemiddelde fitness
van de populatie ?

(4) Wat gebeurt er met beide selectie-algoritmen indien alle oplossingen in de huidige
populatie minder dan 10% van elkaar verschillen ?

3. Representatie en recombinatie operatoren

Beschouw een graaf met 4 × 4 knopen en een grid topologie waarbij de knopen ook
diagonaal verbonden zijn, er zijn dus 16 knopen, 42 zijden en 9 cliques van grootte 4.
We willen deze graaf inkleuren met 4 verschillende kleuren zodat verbonden knopen niet
dezelfde kleur hebben. De kostfunctie van een gekleurde graaf is het aantal zijden die 2
knopen verbinden met dezelfde kleur.

(1) Bedenk 2 verschillende representaties en bijhorende crossover operator om dit
probleem op te lossen.

(2) Welke representatie en crossover denk je dat beter zal werken ?


