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Wykład 1 

Algorytmy ewolucyjne jako narzędzie optymalizacji globalnej 

 

 Optymalizacja - podstawowe definicje 

przestrzeń poszukiwań, funkcja oceny, zadanie optymalizacyjne  

 Optymalizacja - podział 

lokalna, globalna  

metody optymalizacji globalnej: deterministyczne, stochastyczne 

 Trudności w rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych  

 Metody heurystyczne 

 Metaheurystyki  

 Klasyfikacja metaheurystyk  przeszukiwania: metheurystyki populacyjne  

 Algorytmy ewolucyjne  

 

Wykład 2 

Modele ewolucji 

 

 Ewolucja biologiczna 

 Selekcja naturalna 

 Ewolucja darwinowska:  

różnorodność,  cechy fenotypowe, zmiany środowiska 

 Inne modele ewolucji: lamarkizm 

 Motywacja do powstania obliczeń ewolucyjnych:  

Dlaczego ewolucja jest dobrą inspiracją dla rozwiązywania problemów 

optymalizacyjnych? Kiedy stosować heurystyki ewolucyjne? 

 Terminologia biologiczna 

osobnik, populacja, gen, allel, locus, chromosom, genom, genotyp, fenotyp, reprodukcja 

 Podstawowe pojęcia obliczeń ewolucyjnych 

populacja, osobnik, chromosom,  gen, genotyp, fenotyp, funkcja przystosowania  

 Krótka historia ewolucji w optymalizacji 



Wykład 3, 4  

Podstawowe typy algorytmów ewolucyjnych 

 

 Co to są algorytmy ewolucyjne ? 

 Algorytmy klasyczne a algorytmy ewolucyjne 

 Podstawowe typy algorytmów ewolucyjnych  

algorytmy genetyczne, strategie ewolucyjne, programowanie ewolucyjne, programowanie 

genetyczne, ewolucja różnicowa, metoda poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją 

 Ogólny schemat metody ewolucyjnej 

 Etapy działania:  

inicjalizacja,  ocena przystosowania,  sprawdzenie warunków zatrzymania, selekcja 

osobników do reprodukcji, operacje genetyczne, utworzenie populacji rodzicielskiej  

 Różnice w działaniu algorytmów ewolucyjnych 

 Klasyczny algorytm genetyczny (SGA), zasada działania  

 Strategie ewolucyjne, strategie (1+1), (μ+ λ), (μ+ λ)  

 Programowanie ewolucyjne 

 Programowanie genetyczne 

 Ewolucja różnicowa 

 Możliwości rozszerzania algorytmów ewolucyjnych  

 

Podstawowe operatory i reprezentacje  

 

 Typy wektorów cech 

 Sposoby kodowania 

binarne, rzeczywiste, logarytmiczne 

 Selekcje 

proporcjonalna, rangowa, turniejowa, elitarna, progowa, uniwersalne próbkowanie  
stochastyczne 

charakterystyki opisowe selekcji 

 Rekombinacja 

krzyżowanie binarne: jedno- i wielopunktowe, równomierne,  

rekombinacja dla wektorów rzeczywistych: uśredniająca, arytmetyczna  

 Mutacja  

dla kodowania binarnego, dla kodowania rzeczywistoliczbowego 

 Rekombinacja czy mutacja? 

 

Wykład 5,6 

Dynamika adaptacji lokalnej i globalnej 

 

 Krajobraz adaptacyjny funkcji przystosowania 

 Typowe krajobrazy  

 Nacisk selektywny 

 Dynamika populacji: jedno optimum 

 Dynamika populacji: dwa optima 

 Eksploracja i eksploatacja 



 Ewolucja jako proces adaptacji 

 

Wykład 7,8 

Metody zarządzania populacją 

 Metody selekcji  

reprodukcja i sukcesja (preselekcja i postselekcja) 

modele sukcesji: generacyjny, konkurencji międzypokoleniowej, stanu stałego i inne 

podejścia; metody selekcji końcowej 

 Algorytmy memetyczne, metody hybrydowe 

 Parametry algorytmu ewolucyjnego 

 metody doboru parametrów: dobór ręczny, dynamiczny, adaptacyjny, samoadaptacja 

parametrów, heurystyki  

 Kryteria zatrzymania algorytmu 

 Przedwczesna zbieżność algorytmów i jej zapobieganie 

 Ocena algorytmów optymalizacyjnych 

 

Wykład 9 

Przegląd sposobów analizy teoretycznej 

 Teoria schematów  

 Modele z wykorzystaniem łańcuchów Markowa i teorii systemów dynamicznych  

 Modele statystyki mechanicznej  

 Techniki redukcjonistyczne  

 Techniki dla przestrzeni ciągłych  

 Analiza „czasu życia” (runtime analysis), teoria dryftu (drift theorem) 

 Twierdzenie”No Free Lunch”  

 

Wykład 10, 11,12 

Algorytmy obliczeniowe inspirowane naturą 

• Inspiracje i klasyfikacja  

• Inteligencja grupowa/rojowa 

 algorytmy mrówkowe, optymalizacja rojem cząstek, algorytmy rojowe „świetlikowe”, 

algorytmy pszczół, algorytmy kukułcze 

• Poszukiwania z harmonią (harmony search) 

• Sztuczne systemy immunologiczne   

algorytm selekcji klonalnej, algorytm selekcji negatywnej 

• Inne metaheurystyki (np. grey wolf) 

 

Wykład 13, 14 

Zastosowania algorytmów – przykłady 

 

Wykład 15 

Podsumowanie wykładu 

 


