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H παρούσα Διδακτορική Διατριβή έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο:
Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινω-
νικού Ταμείου.



Αυτή η Διδακτορική Διατριβή στοιχειοθετήθηκε με το πρόγραμμα X ELaTEX (διανομή teTeX),
χρησιμοποιώντας τη μορφή vpp_thesis. Η συγγραφή έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος
VIM (σε λειτουργικά συστήματα Debian GNU/Linux). Η τελική ηλεκτρονική μορφή (Portable
Document Format – PDF) δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα PDFLaTEX. Για την ανάπτυξη και
τον έλεγχο των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η γλώσσα προγραμματισμού C++ και
ο μεταφραστής GNU Compiler Collection (gcc), καθώς επίσης οι γλώσσες προγραμματισμού
Matlab, Octave, και R. Οι γραφικές παραστάσεις έγιναν με τη βοήθεια των προγραμμάτων
Matlab, R και GNUplot, και η επεξεργασία των σχημάτων με το πρόγραμμα Gimp, ενώ για
τα γραφήματα χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Ipe και Xfig. Οι παράλληλες υλοποιήσεις
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το στάνταρτ MPI χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες Open-
MPI και MPICH.
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Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη θεμελίωση
νέων μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυούς Βελτιστοποίησης. Η πα-
ρουσίαση των επιμέρους θεμάτων και αποτελεσμάτων της διατριβής αυτής οργανώ-
νεται ως εξής:

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται συνοπτικά το πεδίο της Υπολογιστικής Νοημο-
σύνης και πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά στους τρεις κύριους κλάδους
της, τον Εξελικτικό Υπολογισμό, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Ασαφή Συ-
στήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κύριο συστατικό αυτών που είναι η Ευφυής
και Ολική Βελτιστοποίηση. Έτσι αναλύονται διεξοδικά δύο κλάσεις αλγορίθμων που
αποτελούν τις βασικές μεθοδολογίες της παρούσας διατριβής, οι Διαφοροεξελικτικοί
Αλγόριθμοι (ΔΕΑ) και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (ΒΣΣ).

Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια αφιερώνονται στην παρουσίαση νέων, καινοτόμων
οικογενειών των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, για την επίλυση αριθμητικών προβλημά-
των βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς, έχοντας είτε ένα, είτε πολλαπλούς ολικούς
βελτιστοποιητές. Όλες οι οικογένειες μεθόδων βασίζονται σε κοινές παρατηρήσεις
των δομικών χαρακτηριστικών των ΒΣΣ και ΔΕΑ, ενώ η κάθε προτεινόμενη οικογέ-
νεια τις αξιοποιεί με διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας νέες, αποδοτικές μεθόδους
με αρκετά ενδιαφέρουσες ιδιότητες και δυναμική.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μία νέα οικογένεια στρατηγικών
μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων η οποία εκμεταλλεύεται τη δυναμική
και τα χωρικά χαρακτηριστικά των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Έχοντας ως κί-
νητρο το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται διάφοροι τελεστές ανα-
ζήτησης, προτείνεται ένα νέο πλαίσιο που ενσωματώνει χωρικές πληροφορίες του
πληθυσμού των ΔΕΑ, σε μια προσπάθεια να οδηγήσει αποτελεσματικά την εξέλιξη
του προς τον ολικό ελαχιστοποιητή, χωρίς να θυσιάζει τις δυνατότητες αναζήτησης
του αλγορίθμου. Πειραματικά αποτελέσματα και συγκρίσεις με άλλους ΔΕΑ δεί-
χνουν ότι η προτεινόμενη οικογένεια μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση
αρκετών γνωστών ΔΕΑ.

Το Κεφάλαιο 4 αφιερώνεται στην παρουσίαση μίας νέας οικογένειας υβριδικών
μεθοδολογιών μεταξύ των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ. Κύριος στόχος της προτεινό-
μενης οικογένειας είναι να αξιοποιεί και να συνδυάζει αποτελεσματικά τη δυναμική
και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, έχοντας ως
κίνητρο τη συμπεριφορά και τα χωρικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και γνωστι-
κής εμπειρίας του σμήνους ενός αλγορίθμου ΒΣΣ, αναπτύσσεται ένα νέο υβριδικό
πλαίσιο συνδυασμού και συνεργασίας μεταξύ των αλγορίθμων ΒΣΣ και των ΔΕΑ. Το
νέο υβριδικό πλαίσιο έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει αποτελεσματικά τη διαδικασία
εξέλιξης προς την περιοχή του ολικού βελτιστοποιητή. Συνδυασμός και συγκρίσεις
πολλαπλών αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, δείχνουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι
άκρος αποτελεσματικό, καθώς βελτιώνει την απόδοση των περισσότερων αλγορίθμων
που συνδυάζει.

Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύσσονται νέες μέθοδοι ευφυούς βελτιστοποίησης οι οποίες
εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά πολλαπλών αλγορίθμων.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ιδέες από τη Θεωρία Φίλτρων και τη Στατιστική
Αναγνώριση Προτύπων, αναπτύσσεται ένα αυτο-προσαρμοζόμενο σχήμα επιλογής
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αλγορίθμων το οποίο μπορεί να παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Ως εκ τού-
του, αναπτύσσονται δύο νέες καινοτόμες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν αλγορίθ-
μους από τις οικογένειες των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων και των Αλγορίθμων
Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων. Η κάθε μέθοδος ενσωματώνει στη δομή της
αλγορίθμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά από μία οικογένεια αλγορίθμων, έτσι
ώστε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματά και τη δυναμική τους. Εκτενή πειραματικά
αποτελέσματα δείχνουν ότι ο προτεινόμενος συνδυασμός υπερτερεί της απόδοσης
των αλγορίθμων που συνδυάζει.

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται νέες μέθοδοι για τον υπολογισμό
πολλών ή όλων των βελτιστοποιητών μίας αντικειμενικής συνάρτησης. Βασισμένοι
στην οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων, αναπτύσσονται καινοτόμες
στρατηγικές μετάλλαξης που είναι ικανές να εντοπίσουν αξιόπιστα και αποδοτικά
πολλούς ή όλους τους ελαχιστοποιητές/μεγιστοποιητές μίας δοσμένης αντικειμενι-
κής συνάρτησης. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται στρατηγικές μετάλλαξης οι οποίες
ενσωματώνουν στη δομή τους πληροφορίες από τον πληθυσμό τους καθώς εξελίσ-
σεται, βασισμένες είτε σε πραγματικές χωρικές γειτονιές, είτε σε γειτονιές δεικτών
με προκαθορισμένη τοπολογία. Πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προ-
τεινόμενες μεθοδολογίες είναι ικανές να οδηγήσουν τη διαδικασία εξέλιξης στην
αξιόπιστη εύρεση και διατήρηση πολλαπλών βελτιστοποιητών μέχρι το τέλος της
εξελικτικής διαδικασίας.

Η παρουσίαση του ερευνητικού έργου στην παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με
το τρίτο μέρος στο οποίο περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο 7. Σε αυτό το κεφάλαιο πραγ-
ματοποιείται μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων ολικής βελτιστοποίησης για την εκπαί-
δευση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων Υψηλής Τάξης, σε σειριακά και παράλληλα
ή/και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται και
μελετάται διεξοδικά η ικανότητα εκπαίδευσης των κλασικών Διαφοροεξελικτικών
Αλγορίθμων και των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, στην κλάση
των Πι-Σίγμα ΤΝΔ, περιορίζοντας τα βάρη των δικτύων σε ένα μικρού εύρους σύ-
νολο ακέραιων τιμών, καθώς και χρησιμοποιώντας συναρτήσεις ενεργοποίησης κα-
τώφλια. Πειραματικά αποτελέσματα σε γνωστά προβλήματα εκπαίδευσης τεχνητών
νευρωνικών δικτύων δείχνουν ότι η διαδικασία εκπαίδευσης είναι γρήγορη, στα-
θερή και αξιόπιστη, καθώς και ότι τόσο οι σειριακές, όσο και οι παράλληλες ή/και
κατανεμημένες εκδόσεις των αλγορίθμων εκπαίδευσης παρουσιάζουν πολύ καλές
ικανότητες γενίκευσης.

Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 8 στο οποίο ανακεφα-
λαιώνονται τα βασικά συμπεράσματα και η συνεισφορά της παρούσας διατριβής.



Ευχαριστίες

Η παρούσα διατριβή δεν θα μπορούσε να εκπονηθεί χωρίς τη βοήθεια και τη συμ-
παράσταση πολλών ανθρώπων. Αισθάνομαι πρωτίστως την ανάγκη να ευχαριστήσω
θερμά το «Δάσκαλό» μου, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ν. Βραχάτη χωρίς τον οποίο δεν θα
ήταν εφικτή η υλοποίηση και ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής. Η ουσιαστική
καθοδήγησή του στο ξεπέρασμα των ποικίλων δυσκολιών που συνάντησα κατά τη
διάρκεια της έρευνας, το ήθος, η οξυδέρκειά, το χιούμορ, η σοφία και η ευφυΐα
του, οι πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις του, οι ατέλειωτες ώρες συζήτησης επί
παντός του επιστητού, και η ηθική του συμπαράσταση, ήταν ανεκτίμητες. Όλα τα
παραπάνω με βοήθησαν να γίνω όχι μόνο καλύτερος ερευνητής, αλλά και καλύτε-
ρος άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό. Τέλος, αξίζει να αναφέρω τρία
πράγματα που μου έμαθε και θα τα κουβαλάω πάντα μαζί μου: Δουλειά, Δουλειά
και Δουλειά. «Δάσκαλε» σε ευχαριστώ για όλα!

Ένα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου θα ήθελα να εκφράσω για τον
εξαίρετο επιστήμονα Επικ. Καθ. Π. Αλεβίζο, για τη βοήθειά, τις συμβουλές, τις υπέ-
ροχες συζητήσεις που είχα μαζί του και την τιμή που μου έκανε να είναι μέλος της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διατριβής μου.

Στη συνέχεια Θα ήθελα να ευχαριστήσω το δεύτερο μέλος της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής, φίλο και εξαίρετο επιστήμονα Βασίλη Π. Πλαγιανάκο, που
μου προσέφερε ανεκτίμητη και καθοριστική βοήθεια στο ερευνητικό μου έργο. Η
στενή συνεργασία μαζί του, η υπομονή, η επιμονή, η εμπιστοσύνη, η ικανότητά
του να αντιμετωπίζει με κρυστάλλινο και δίκαιο τρόπο το εκάστοτε προβλήματα, οι
άπειρες συζητήσεις και πάνω απ’ όλα η ανιδιοτελής φιλία του, ήταν καθοριστικά και
ανεκτίμητα για την πορεία και τη ζωή μου. Το πάθος του για τη δουλειά, ο τρόπος
ζωής και η οικογένειά του, μου έδωσαν ξεκάθαρη εικόνα για το πως πρέπει να είναι
ένας άνθρωπος που τα συνδυάζει όλα στη ζωή. Βασίλη σε ευχαριστώ για όλα!

Το έναυσμα να συνεχίσω τις σπουδές μου (και όχι μόνο) σε μεταπτυχιακό επί-
πεδο το οφείλω σε δύο φίλους και εξαίρετους επιστήμονες το Δρ. Δημήτρη Κ. Τα-
σουλή και το Δρ. Νίκο Γ. Παυλίδη. Το πάθος, η ευφυΐα, οι γνώσεις, το χιούμορ
και το οξυδερκές και ανήσυχο πνεύμα τους, ήταν τα καλύτερα στοιχεία ώστε να με
ωθήσουν να συνεχίσω όχι μόνο στον ερευνητικό αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς
στη ζωή μου. Η ανιδιοτελής βοήθειά τους στην ερευνητική μου πορεία και στη ζωή
μου ήταν πάντα καθοριστική και ανεκτίμητη. Ο Δημήτρης μου έμαθε να «πολεμάω»
όπου και όταν χρειάζεται, ο Νίκος μου έμαθε να αντιμετωπίζω τα προβλήματα με
ψυχραιμία και λογική, και οι δύο μου έμαθαν να δουλεύω. Ήταν και είναι πάντα
δίπλα μου σε όλες τις άσχημες και τις όμορφες στιγμές της ζωής μου. Δημήτρη και
Νίκο σας ευχαριστώ για όλα!

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω και
να συνεργαστώ με αρκετούς εξαίρετους επιστήμονες, τον Καθ. Ε. Γαλλόπουλο, τον
Καθ. Απόστολο Χατσιδήμο, τον Καθ. Ι.Σ. Κοτσιρέα και τον Αν. Καθ. Φ. Αλεβίζο.
Τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια που μου προσέφεραν
απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια.

Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών είχα την τιμή να είμαι μέλος του
Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης, του Τμήματος Μαθηματικών του Πανε-
πιστημίου Πατρών. Ως μέλος του εργαστηρίου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, να
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συναναστραφώ και να συνεργαστώ με αρκετούς ανθρώπους. Ευχαριστώ λοιπόν για
την υπομονή και τη βοήθειά τους καθώς επίσης για τις ευχάριστες και ιδιαίτερες
στιγμές που περάσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια: από τα παλιά μέλη τη Δρ. Ε. Λά-
σκαρη τον Δρ. Ι. Πεταλά και το Δρ. Κ. Παρσόπουλο και από τα νεότερα το Γεράσιμο
Αντζουλάτο, Μάνο Οικονομάκη, Μάξιμο Καλιακάτσο-Παπακώστα και Άρι Βραχάτη.
Ειδικά με τα νεότερα μέλη περάσαμε πολλές ωραίες, αλλά και δύσκολες στιγμές.
Σε γειτονικές θέσεις αναλύαμε καθημερινά όλων των ειδών τα προβλήματα που μας
απασχολούσαν, όπου ο καθένας είχε το ρόλο του. Ο Γεράσιμος πάντα τυπικός και
κύριος, ο Μάνος ήρεμος και σοβαρός, ο Μάξιμος ο ποιητής και η καλλιτεχνική
φύση του γραφείου και ο Άρης το μικρό πειραχτήρι. Τους ευχαριστώ πολύ για την
παρέα και τη βοήθειά τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στο Μάξιμο που συνερ-
γαστήκαμε λίγο παραπάνω στα πλαίσια κάποιων ερευνητικών εργασιών. Ο Μάξιμος
έδωσε μία ευχάριστη και ιδιαίτερη «νότα» στον τρόπο που δουλεύαμε, έχοντας πάντα
κάτι ωραίο και έξυπνο να προσθέσει και συνδυάζοντας πάντα τη δουλειά με ευχά-
ριστη μουσική. Έτσι, θα ήθελα να εκφράσω ένα θερμό ευχαριστώ στο Μάξιμο για
τις ωραίες και ευχάριστες στιγμές που περάσαμε και για την υπομονή και επιμονή
που έδειξε στον ιδιαίτερο χαρακτήρα μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο
μου Σωτήρη Τασουλή, καθώς ήταν ένας από τους καλύτερους συνοδοιπόρους που
θα μπορούσε κανείς να διαλέξει σε αυτή τη πορεία. Γέλιο, άγχος, βόλτες, άπειρες
συζητήσεις, χαρές και λύπες, ήταν εκεί πάντα δίνοντας μία ευχάριστη και διαφο-
ρετική ιδέα/γνώμη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Αγγελική που
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Μέρος I

Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

Όταν κάποιος ανακαλύψει την αλήθεια για κάτι με μεγάλο κόπο,
τότε, επιθεωρώντας πιο προσεκτικά την ανακάλυψή του,

συχνά διαπιστώνει ότι αυτό που τον κούρασε πολύ για να βρεθεί
θα μπορούσε να παρατηρηθεί με τη μεγαλύτερη ευκολία.

—Galileo Galilei (1564–1642)

Πρωτεύων στόχος της σύγχρονης επιστήμης είναι η επίλυση προβλημάτων που
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την επιβίωση του ανθρώπι-
νου είδους. Καθημερινά, εμφανίζονται πολύπλοκα προβλήματα σε πολλούς

τομείς της επιστήμης που αναζητούν την άμεση αντιμετώπισή τους με ένα όσο το
δυνατό «ευφυές» και αποδοτικό τρόπο. Η πολύπλοκη φύση και η δυσκολία επίλυσή
τους οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στη μοντελοποίηση της βιολογικής και
φυσικής νοημοσύνης, δημιουργώντας μεθοδολογίες που αντιμετωπίζουν επιτυχώς
τέτοιου είδους προβλήματα. Οι εν λόγω μεθοδολογίες ανήκουν σε ένα σχετικά νέο
και αναπτυσσόμενο κλάδο της επιστήμης που καλείται Υπολογιστική Νοημοσύνη
(ΥΝ).

Η Υπολογιστική Νοημοσύνη μπορεί ευρέως να οριστεί ως η ικανότητα μιας μη-
χανής να αντιδρά σε ένα περιβάλλον με νέους τρόπους, λαμβάνοντας χρήσιμες απο-
φάσεις υπό την εμφάνιση νέων και προηγούμενων πληροφοριών του περιβάλλοντος.
Περιλαμβάνει μεθοδολογίες που διαθέτουν «ευφυή» χαρακτηριστικά όπως είναι η
ικανότητα μάθησης από την εμπειρία τους, η ικανότητα της αυτο-οργάνωσης, κα-
θώς και η ικανότητα αυτο-προσαρμογής σε δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες και
περιορισμούς. Η ΥΝ περιλαμβάνει τρεις μεγάλους τομείς, τον Εξελικτικό Υπολογι-
σμό, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Ασαφή Συστήματα. Οι μεθοδολογίες που
χρησιμοποιεί τυγχάνουν ευρεία αποδοχή από την ερευνητική κοινότητα λόγω της
αποτελεσματικής αντιμετώπισης διαφόρων δυσεπίλυτων εφαρμογών του πραγματι-
κού κόσμου. Η πλειονότητα αυτών των εφαρμογών είτε ενσωματώνουν, είτε μπορούν
να μετασχηματιστούν και να αντιμετωπιστούν ως προβλήματα ολικής βελτιστοποίη-
σης.

Οι κεντρικές ιδέες και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στην παρούσα δια-
τριβή άπτονται της θεματολογίας της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και της Ευφυούς
Ολικής Βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, μελετώνται, αναπτύσσονται και θεμελιώ-
νονται νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες Ευφυούς Ολικής Βελτιστοποίησης, που ανή-
κουν κυρίως στην κατηγορία του Εξελικτικού Υπολογισμού, και εφαρμόζονται σε
δύσκολα προβλήματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αποτελεσματική εκ-
παίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων.

Βασικά εργαλεία της διατριβής είναι δύο κλάσεις μεθοδολογιών των Εξελικτικών
Αλγορίθμων και της Νοημοσύνης Σμηνών, οι οποίες είναι οι Διαφοροεξελικτικοί Αλ-
γόριθμοι και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων. Κύριος στόχος
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της διατριβής είναι να μελετηθούν τα δομικά χαρακτηριστικά και η δυναμική αυτών
των κλάσεων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και η συμπεριφορά τους, δημιουρ-
γώντας είτε τροποποιήσεις και παραλλαγές αυτών, είτε νέες οικογένειες αλγορίθμων
με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά και επιδόσεις. Οι παραγόμενες μεθοδολογίες πρέ-
πει να αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν με ένα «ευφυή» τρόπο, καθώς και να είναι ικανές να προσαρμόζονται σε αυτά,
ενσωματώνοντας ή συνδυάζοντας γνώση από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Όπως
μπορεί να διαπιστωθεί στην παρούσα διατριβή ο παραπάνω στόχος επιτεύχθηκε με
επιτυχία.

Στις επόμενες παραγράφους δίνεται μια σκιαγράφηση των στόχων και της συ-
νεισφοράς κάθε κεφαλαίου που απαρτίζουν την διατριβή.

Η δομή της διατριβής χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στόχος του πρώτου μέρους
είναι να παρουσιάσει τα απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία, τις έννοιες και μεθοδολο-
γίες για την κατανόηση του ερευνητικού έργου που ακολουθεί. Συγκεκριμένα εκτός
από το παρόν κεφάλαιο στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται συνοπτικά το πεδίο της Υπο-
λογιστικής Νοημοσύνης και πραγματοποιείται μία σύντομη αναφορά στους τρεις
κύριους κλάδους της, τον Εξελικτικό Υπολογισμό, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
και τα Ασαφή Συστήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κύριο συστατικό αυτών που
είναι η Ευφυής και Ολική Βελτιστοποίηση. Έτσι αναλύονται διεξοδικά δύο κλάσεις
αλγορίθμων που αποτελούν τις βασικές μεθοδολογίες της παρούσας διατριβής, οι
Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΔΕΑ) και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους
Σωματιδίων (ΒΣΣ).

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τέσσερις νέες, καινοτόμες οικογένειες αλγο-
ρίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, για την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων βελτιστοποίησης
χωρίς περιορισμούς, έχοντας έναν ή περισσότερους ολικούς βελτιστοποιητές. Όλες
οι οικογένειες μεθόδων βασίζονται σε κοινές παρατηρήσεις των δομικών χαρακτη-
ριστικών των ΒΣΣ και ΔΕΑ, ενώ η κάθε προτεινόμενη οικογένεια τις αξιοποιεί με
διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας καινοτόμες μεθόδους με αρκετά ενδιαφέρουσες
ιδιότητες και δυναμική.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μία νέα οικογένεια στρατηγικών
μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων η οποία εκμεταλλεύεται τη δυναμική
και τα χωρικά χαρακτηριστικά των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Έχοντας ως κί-
νητρο το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται διάφοροι τελεστές ανα-
ζήτησης, προτείνεται ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο με βάση τα χωρικά χαρακτηρι-
στικά μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού, καθώς αυτά εξελίσσονται. Το προτεινό-
μενο πλαίσιο ενσωματώνει πληροφορίες των γειτονικών ατόμων, σε μια προσπάθεια
να οδηγήσει αποτελεσματικά την εξέλιξη του πληθυσμού προς τον ολικό ελαχιστο-
ποιητή, χωρίς να θυσιάζει τις δυνατότητες αναζήτησης του αλγορίθμου.

Το Κεφάλαιο 4 αφιερώνεται στην παρουσίαση μίας νέας οικογένειας υβριδικών
μεθοδολογιών μεταξύ των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων και
των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Κύριος στόχος της προτεινόμενης οικογένειας
είναι να αξιοποιεί και να συνδυάζει αποτελεσματικά τη δυναμική και τα χαρακτη-
ριστικά των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, έχοντας ως κίνητρο τη συμ-
περιφορά και τα χωρικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και γνωστικής εμπειρίας
του σμήνους ενός αλγορίθμου ΒΣΣ, αναπτύσσεται ένα νέο υβριδικό πλαίσιο συν-
δυασμού και συνεργασίας μεταξύ των αλγορίθμων ΒΣΣ και των ΔΕΑ. Οι αλγόριθμοι
ΒΣΣ έχουν την τάση να διασκορπίζουν την καλύτερη προσωπική εμπειρία του σμή-
νους στην περιοχή γύρω από τους βελτιστοποιητές του εκάστοτε προβλήματος. Σε
μία προσπάθεια να οδηγήσει αποτελεσματικά η διαδικασία της εξέλιξης προς την
περιοχή του ολικού βελτιστοποιητή του εκάστοτε προβλήματος, προτείνεται να εξε-
λιχθεί η προσωπική εμπειρία του σμήνους με έναν ΔΕΑ, χωρίς να καταστραφούν οι
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δυνατότητες αναζήτησης του αλγορίθμου ΒΣΣ.
Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύσσονται νέες μέθοδοι ευφυούς βελτιστοποίησης οι οποίες

αποσκοπούν στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών
διαφόρων αλγορίθμων με απώτερο στόχο τη δημιουργία ευφυέστερων και αποτελε-
σματικότερων σχημάτων για την αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων βελτιστοποί-
ησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ιδέες από τη Θεωρία Φίλτρων και τη Στα-
τιστική Αναγνώριση Προτύπων, αναπτύσσεται ένα προσαρμοζόμενο σχήμα επιλο-
γής αλγορίθμων το οποίο μπορεί να παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Το
προτεινόμενο σχήμα βασίζεται στην εκτίμηση των παραμέτρων μίας πολυωνυμικής
κατανομής, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο
τις αλλαγές των πιθανοτήτων επιτυχίας των διαφορετικών αλγορίθμων που χρησι-
μοποιούνται. Ως εκ τούτου, αναπτύσσονται δύο νέες καινοτόμες μέθοδοι οι οποίες
χρησιμοποιούν αλγορίθμους από τις οικογένειες των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθ-
μων και των Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων. Η κάθε μέθοδος
ενσωματώνει στη δομή της αλγορίθμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά από μία
οικογένεια αλγορίθμων, έτσι ώστε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματά και τη δυναμική
τους.

Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6) αναπτύσσονται νέες μέθοδοι βελτιστοποί-
ησης που στοχεύουν στον υπολογισμό πολλών ή όλων των βελτιστοποιητών μίας
αντικειμενικής συνάρτησης. Ως εκ τούτου, βασισμένοι στην οικογένεια των Διαφο-
ροεξελικτικών Αλγόριθμων, αναπτύσσονται καινοτόμες στρατηγικές μετάλλαξης που
είναι ικανές να εντοπίσουν αξιόπιστα και αποδοτικά πολλούς ή όλους τους ελαχιστο-
ποιητές/μεγιστοποιητές μίας δοσμένης αντικειμενικής συνάρτησης. Συγκεκριμένα
παρουσιάζονται στρατηγικές μετάλλαξης οι οποίες ενσωματώνουν στη δομή τους
πληροφορίες από τον πληθυσμό τους καθώς αυτός εξελίσσεται και οι οποίες βασί-
ζονται σε πραγματικές χωρικές γειτονιές, ή σε γειτονιές δεικτών με προκαθορισμένη
τοπολογία.

Η παρουσίαση του ερευνητικού έργου για αυτή τη διατριβή ολοκληρώνεται με
το τρίτο μέρος στο οποίο περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο 7. Στόχος του Κεφαλαίου 7
είναι η μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων ολικής βελτιστοποίησης για την εκπαίδευση
Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων Υψηλής Τάξης, σε σειριακά και παράλληλα ή/και
κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται και μελε-
τάται διεξοδικά η ικανότητα εκπαίδευσης των κλασικών Διαφοροεξελικτικών Αλγο-
ρίθμων και των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, στην κλάση των
Πι-Σίγμα Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, περιορίζοντας τα βάρη των δικτύων σε ένα
μικρού εύρους σύνολο ακέραιων τιμών, καθώς και χρησιμοποιώντας συναρτήσεις
ενεργοποίησης κατώφλια.

Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με το τέταρτο μέρος, και το Κεφάλαιο 8
στο οποίο ανακεφαλαιώνονται τα βασικά συμπεράσματα και η συνεισφορά της πα-
ρούσας διατριβής. Στη συνέχεια, παραθέτεται η βιβλιογραφία της διατριβής καθώς
και ένα σύντομο ευρετήριο για την καλύτερη μετάβαση του ενδιαφερόμενου ανα-
γνώστη στις βασικές έννοιες της. Τέλος, αναφέρονται οι εργασίες που δημοσιεύτηκαν
στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, συνέδρια και βι-
βλία.
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Βασικές Έννοιες και Μεθοδολογίες

Το μόνο καλό είναι η γνώση
και το μόνο κακό η άγνοια

—Σωκράτης (469 – 399 π.Χ.)

Σε αυτό το κεφάλαιο ϑα δοθεί μια σύντομη περιγραφή των κύριων εννοιών και
μεθοδολογιών που άπτονται της θεματολογίας της παρούσας διατριβής. Το
κυριότερο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει μεθοδολογίες της Υπολογιστι-

κής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα του Εξελικτικού Υπολογισμού, της Νοημοσύνης
Σμηνών και των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Ως εκ τούτου, παρακάτω παρουσιά-
ζεται συνοπτικά το πεδίο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και ακολούθως πραγμα-
τοποιείται μία σύντομη αναφορά στους τρεις κύριους κλάδους της, τον Εξελικτικό
Υπολογισμό, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Ασαφή Συστήματα. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στο κύριο συστατικό αυτών που είναι η Ευφυής και Ολική Βελτιστοποί-
ηση. Συγκεκριμένα αναλύονται διεξοδικά δύο κλάσεις αλγορίθμων που αποτελούν
τις βασικές μεθοδολογίες της παρούσας διατριβής, οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθ-
μοι και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων.

2.1 Υπολογιστική Νοημοσύνη

Για να οριστεί το ερευνητικό αντικείμενο πεδίων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη
(ΤΝ) και η Υπολογιστική Νοημοσύνη, απαιτείται αρχικά να δοθεί ένας ορισμός της
έννοιας νοημοσύνη – ευφυΐα. Τέτοιου είδους ορισμοί συναντώνται σπάνια στη βι-
βλιογραφία, ενώ όταν παρέχονται συνήθως δεν προσφέρουν σημαντική λειτουργική
αξία. Η νοημοσύνη – ευφυΐα συνήθως ορίζεται ως η ικανότητα επίλυσης δύσκολων
προβλημάτων. Ωστόσο, εγείρονται βασικά ερωτήματα σε αυτό τον ορισμό, όπως το
πόσο δύσκολο είναι ένα πρόβλημα ή ποιος αποφασίζει για το πιο είναι δύσκολο
πρόβλημα [38]. Επιπρόσθετα, η νοημοσύνη περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για
την αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Έτσι, ένα οποιοδήποτε ευφυές σύστημα, πρέ-
πει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις με συνέπεια και να επιλέγει ανάμεσα
σε έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους κατανομής των διαθέσιμων πόρων
για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Στη φύση, οι πρωταρχικοί στόχοι των συστημάτων που περιλαμβάνουν ζωντα-
νούς οργανισμούς είναι η επιβίωση και η επιλογή, με τον τελευταίο να είναι υπεύ-
θυνος για την εξάλειψη των ασθενέστερων ειδών ζωής κατά τη διαδικασία εξέλιξης
των οργανισμών. Το πιο αδύναμο είδος ζωής είναι εκείνο το οποίο δεν εμφανίζει
επαρκώς κατάλληλα χαρακτηριστικά και συμπεριφορά, έτσι αποβάλλεται σταδιακά
από το περιβάλλον. Αυτή η βασική αρχή εμφανίζεται και επαναλαμβάνεται κατά την
διάρκεια των γενεών των οργανισμών. Ωστόσο, η νοημοσύνη δεν περιορίζεται μόνο
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στους βιολογικούς οργανισμούς, αλλά περιλαμβάνει πολλά περισσότερα. Η νοημο-
σύνη είναι η βασική ιδιότητα στη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τους Chellapilla
και Fogel [38] η νοημοσύνη ορίζεται ως1:

Η ικανότητα ενός συστήματος να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του για να
εκπληρώσει τους στόχους του σε μια σειρά από διαφορετικά περιβάλλοντα,
ενώ η διαδικασία της ίδιας της ζωής παρέχει την πιο κοινή μορφή νοημο-
σύνης.

Η γέννηση της Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΥΝ) – Computational Intelligence (CI)
αποδίδεται στο IEEE Παγκόσμιο Συνέδριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης το οποίο
πραγματοποιήθηκε το 1994, στο Ορλάντο της Φλόριντα, των Ηνωμένων Πολιτειών
(IEEE World Congress on Computational Intelligence, 1994, Orlando, Florida,
USA). Ο όρος ΥΝ συνδυάζει στοιχεία μάθησης, προσαρμογής, εξέλιξης και ασαφούς
λογικής για τη δημιουργία συστημάτων που, κατά κάποιο τρόπο, είναι ευφυή. Είναι
ανάγκη να απαντηθεί το ερώτημα τι είναι η «Υπολογιστική Νοημοσύνη». ΥΝ μπο-
ρεί ευρέως να οριστεί ως η ικανότητα μιας μηχανής να αντιδρά σε ένα περιβάλλον
με νέους τρόπους, λαμβάνοντας χρήσιμες αποφάσεις υπό την εμφάνιση νέων και
προηγούμενων πληροφοριών του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον επίσημο οργανι-
σμό “IEEE Computational Intelligence Society” που άπτεται της ΥΝ, είναι γενικά
αποδεκτό ότι η ΥΝ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

– Εξελικτικός Υπολογισμός (Evolutionary Computation),

– Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks),

– Ασαφή Συστήματα (Fuzzy Systems),

καθώς και το συνδυασμό αυτών σε υβριδικά συστήματα. Συνεπώς, η YN μπορεί
να χαρακτηριστεί ως μια σχετικά νέα τεχνολογία η οποία φέρει νοημοσύνη στους
υπολογισμούς.

Μολονότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε η έννοια της ΥΝ έχουν δημοσιευ-
θεί πλήθος εργασιών και διεξαχθεί πολλά επιστημονικά συνέδρια, ωστόσο ακόμη
και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του όρου της. Η γενική προσέγγιση
που ακολουθείται από τα διεθνή έγκριτα περιοδικά, τους ερευνητές και τους συγ-
γραφείς βιβλίων ΥΝ, είναι ότι την αντιμετωπίζουν ως μία ομπρέλα υπό την οποία
προσθέτονται όλο και περισσότερες «ευφυής» μεθοδολογίες. Επιπλέον, ερευνητές
προερχόμενοι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία συμπεριλαμβάνουν ή εξαιρούν
διαφορετικές μεθοδολογίες υπό τον τίτλο της. Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό ότι δεν
μπορεί εύκολα να βρεθεί ένας γενικός και αποδεκτός ορισμός της ΥΝ.

Για να δοθεί μία σύντομη περιγραφή της ιστορίας του όρου ΥΝ, παρακάτω πα-
ραθέτονται συνοπτικά οι πιο ενδιαφέροντες ορισμοί που έχουν προταθεί στην βι-
βλιογραφία έως τώρα:

Ο όρος ΥΝ εισήχθη για πρώτη φορά από τον Bezdek το 1994 [19]. Ο Bezdek
αναφέρει ότι2:

1The capability of a system to adapt its behavior to meet its goals in a range of environments
and the life process itself provides the most common form of intelligence [38].

2. . . A system is computationally intelligent when it: deals with only numerical (low-level) data,
has a pattern recognition component, does not use knowledge in the AI sense; and additionally
when it (begins to) exhibit: (i) computational adaptivity; (ii) computational fault tolerance; (iii)
speed approaching human-like turnaround, and (iv) error rates that approximate human per-
formance [19].
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. . . Ένα σύστημα είναι υπολογιστικά ευφυές όταν: ασχολείται μόνο με αριθ-
μητικά δεδομένα (χαμηλής-τάξης), έχει μία μονάδα αναγνώρισης προτύ-
πων, δεν χρησιμοποιεί τη γνώση όπως η ΤΝ, και επιπλέον, όταν (αρχί-
ζουν να) εμφανίζονται: (i) υπολογιστική προσαρμοστικότητα, (ii) υπολογι-
στική ανοχή σφαλμάτων, (iii) ταχύτητα που προσεγγίζει την ανθρώπινη με-
τεξέλιξη, και (iv) ποσοστά σφάλματος που προσεγγίζουν την ανθρώπινη από-
δοση.

Ο Eberhart, ο Simpson και ο Dobbinset στο βιβλίο τους [69] ορίζουν την ΥΝ
ως3:

Υπολογιστική νοημοσύνη ορίζεται ως μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει
υπολογισμούς (είτε με υπολογιστή, wetware, κλπ.) οι οποίοι εμφανίζουν
ικανότητα μάθησης ή/και ασχολούνται με νέες καταστάσεις τέτοιες ώστε
το σύστημα να έχει την αντίληψη να κατέχει ένα ή περισσότερα χαρακτη-
ριστικά της λογικής, όπως η γενίκευση, η ανακάλυψη, η συσχέτιση, καθώς
και η αφαίρεση [69].

Επιπρόσθετοι ορισμοί της ΥΝ που παραθέτονται στις εργασίες [39,72,242,254]
είναι οι ακόλουθοι:

Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η μελέτη του σχεδιασμού ευφυών πρακτό-
ρων. [. . .] Ο κεντρικός επιστημονικός στόχος της υπολογιστικής νοημοσύνης
είναι να κατανοήσει τις αρχές που καθιστούν την ευφυή συμπεριφορά εφι-
κτή, σε φυσικά ή τεχνητά συστήματα [242]4.

Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι το πεδίο μελέτης του πώς να δημιουργηθούν
ευφυείς πράκτορες [39]5.

Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι η μελέτη των προσαρμοζόμενων μηχανι-
σμών που επιτρέπουν ή διευκολύνουν την ευφυή συμπεριφορά σε πολύ-
πλοκα και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, η υπολογιστική
νοημοσύνη συνδυάζει τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τον εξελικτικό υπο-
λογισμό, τη νοημοσύνη σμηνών και τα ασαφή συστήματα [72]6.

Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι ένα νέο παράδειγμα επεξεργασίας γνώσης
που βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες υπολογισμού, τα τεχνητά νευρω-
νικά και τα ασαφή τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, και τον εξελικτικό υπολογι-
σμό [254]7.

Τέλος ο Fogel στην εργασία [92] ανέφερε ότι:

3Computational intelligence is defined as a methodology involving computing (whether with a
computer, wetware, etc.) that exhibits an ability to learn and/or deal with new situations such
that the system is perceived to possess one or more attributes of reason, such as generalization,
discovery, association, and abstraction [69].

4Computational intelligence is the study of the design of intelligent agents. [. . .] The central
scientific goal of computational intelligence is to understand the principles that make intelligent
behavior possible, in natural or artificial systems [242].

5Computational intelligence is the field of studying how to build intelligent agents [39].
6Computational intelligence is the study of adaptive mechanisms to enable or facilitate in-

telligent behavior in complex and changing environments. As such, computational intelligence
combines artificial neural networks, evolutionary computing, swarm intelligence and fuzzy sys-
tems [72].

7Computational Intelligence is a new paradigm of knowledge-based processing that dwells on
three main pillars of granular computing, neural and fuzzy-neural networks, and evolutionary
computing [254].
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Οι τεχνολογίες των νευρωνικών, των ασαφών και των εξελικτικών συστη-
μάτων συγκεντρώθηκαν υπό τον τίτλο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, ένας
σχετικά νέος όρος που προσφέρεται για να περιγράψει γενικά μεθόδους
υπολογισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή λύ-
σεων σε νέα προβλήματα και δεν βασίζονται αποκλειστικά στην ανθρώπινη
γνώση [92]8.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που ορίζεται η ΥΝ, οι μεθοδολογίες που ενσωματώ-
νει θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: σημαντικές δυνατότητες
επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, την ικανότητα μάθησης από την
εμπειρία τους, την ικανότητα της αυτο-οργάνωσης, καθώς και την ικανότητα αυτο-
προσαρμογής σε δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιορισμούς.

Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στις μεθοδολογίες της ΥΝ να αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικά διάφορα δύσκολα προβλήματα του πραγματικού κόσμου, τα
οποία δεν μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση τεχνητών συστημάτων. Χαρακτηρι-
στικές εφαρμογές εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της επιστήμης όπως είναι η
μηχανική, η φυσική, η βιολογία, τα μαθηματικά, η ιατρική, η επιστήμη των υπολο-
γιστών καθώς και βιομηχανία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την αντιμετώπιση
δύσκολων εφαρμογών αναπτύσσονται μεθοδολογίες που ανήκουν είτε σε ένα από
τους προαναφερθέντες βασικούς κλάδους την ΥΝ, είτε υβριδικές προσεγγίσεις αυ-
τών.

Οι κεντρικές ιδέες και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στην παρούσα δια-
τριβή άπτονται της θεματολογίας της Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Συγκεκριμένα,
αναπτύσσονται νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες Ευφυούς Βελτιστοποίησης, που ανή-
κουν κυρίως στην κατηγορία του Εξελικτικού Υπολογισμού, και εφαρμόζονται σε
δύσκολα προβλήματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αποτελεσματική εκ-
παίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων.

Ως εκ τούτου, για να δοθεί μία πλήρης περιγραφή αυτών στις παρακάτω ενό-
τητες παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες κατηγορίες της Υπολογιστικής Νοημο-
σύνης, δίνοντας έμφαση κυρίως στις ευφυείς μεθόδους βελτιστοποίησης που είναι
ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ΥΝ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνε-
ται στην παρουσίαση του Εξελικτικού Υπολογισμού και της Νοημοσύνης Σμηνών,
καθώς ως βασικά εργαλεία της παρούσας διατριβής χρησιμοποιούνται δύο από τις
κύριες μεθοδολογίες αυτών, οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι και οι αλγόριθμοι
Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων.

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου δομείται ως εξής: Αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά
το πρόβλημα της ολικής βελτιστοποίησης (Παράγραφος 2.2), που είναι το κύριο
πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στην παρούσα διατριβή. Αυτό το πρόβλημα εί-
ναι ο βασικός κορμός της πλειοψηφίας των μεθοδολογιών της ΥΝ, καθώς και των
εφαρμογών της. Σε αυτή την παράγραφο, αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά
του προβλήματος, καθώς και το “No Free Lunch theorem” το οποίο αποτελεί ένα
αξιοσημείωτο θεώρημα της θεωρίας της βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια, περιγρά-
φεται το κύριο θέμα της παρούσας διατριβής που είναι ο κλάδος του Εξελικτικού
Υπολογισμού (Παράγραφος 2.3). Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που
διέπουν τον Εξελικτικό Υπολογισμό και οι δύο κύριες κατηγορίες αυτού, οι Εξελικτι-
κοί Αλγόριθμοι (Παράγραφος 2.3.1) και η Νοημοσύνη Σμηνών (Παράγραφος 2.3.2).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση δύο βασικών αλγορίθμων που αποτελούν
τα κύρια συστατικά της διατριβής, τους Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους και τους

8. . . These technologies of neural, fuzzy and evolutionary systems were brought together under
the rubric of Computational Intelligence, a relatively new term offered to generally describe meth-
ods of computation that can be used to adapt solutions to new problems and do not rely on explicit
human knowledge [92].
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αλγόριθμους Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (Παράγραφος 2.3.1 και Παρά-
γραφος 2.3.2 αντίστοιχα). Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει παρουσιάζοντας τα κύρια χα-
ρακτηριστικά και τη δομή των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και παραθέτοντας μια
μικρή περιγραφή για τα Ασαφή Συστήματα (Παράγραφος 2.4 και Παράγραφος 2.5
αντίστοιχα).

2.2 Ολική Βελτιστοποίηση

Σε αρκετούς τομείς της επιστήμης, όπως τη μηχανική, τη φυσική, τα μαθημα-
τικά, τη βιολογία, την ιατρική, την επιστήμη των υπολογιστών, καθώς και την βιομη-
χανία, εμφανίζονται πολλές ενδιαφέρουσες εφαρμογές που έχουν μεγάλο αντίκτυπο
στην ποιότητα και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Η αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση αυτών αποτελούσε ανέκαθεν πρωτεύοντα στόχο. Η πλειονότητα αυτών των
εφαρμογών μπορούν να μετασχηματιστούν και να αντιμετωπιστούν ως προβλήματα
ολικής βελτιστοποίησης. Τέτοιου είδους μετασχηματισμοί γίνονται μέσω του καθο-
ρισμού μίας αντικειμενικής συνάρτησης, όπου το πεδίο ορισμού της περιλαμβάνει
το χώρο των αποδεκτών λύσεων και η εικόνα της αναπαριστά τη χρησιμότητα κάθε
λύσης. Η μορφολογία της επιφάνειας της αντικειμενικής συνάρτησης παίζει καθορι-
στικό ρόλο στην ευκολία επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος. Η παρούσα διατριβή
θα επικεντρωθεί σε πολύπλοκα προβλήματα με ασυνεχείς ή μη παραγωγίσιμες συ-
ναρτήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν ένα μεγάλο πλήθος τοπικών ακρότατων.

Συγκεκριμένα, η παρούσα διατριβή ασχολείται με προβλήματα αριθμητικής βελ-
τιστοποίησης όπου ο χώρος των πιθανών λύσεων είναι ένα υποσύνολο του Rn, όπου
n η διάσταση του χώρου βελτιστοποίησης. Έτσι, για κάθε πρόβλημα προς επίλυση,
ορίζεται μία αντιπροσωπευτική αντικειμενική συνάρτηση f του προβλήματος η οποία
είναι της μορφής f : Dn ⊂ Rn → R. Χωρίς να χαθεί η γενικότητα του προβλήματος
και των μεθόδων που αναπτύσσονται, στο εξής θα αντιμετωπιστούν μόνο προβλή-
ματα ελαχιστοποίησης. Ο στόχος ενός προβλήματος ολικής ελαχιστοποίησης είναι
να βρεθεί ένα x? = (x?1, x

?
2, . . . , x

?
n)

> ∈ Dn έτσι ώστε

x? = arg min
x∈Dn

f(x).

Το σημείο x? ονομάζεται ολικός ελαχιστοποιητής (global minimizer) της συνάρτησης
f στο Dn και η τιμή του, f? = f(x?), καλείται ολικό ελάχιστο (global minimum)
της f. Αν για ένα σημείο x′N ∈ Dn ισχύει ότι f(x′N ) 6 f(x), ∀x ∈ N, όπου N =
{x ∈ Dn; d(x, x

′
N ) 6 ε}, με d να είναι μία μετρική απόστασης και ε μία θετική τιμή,

τότε το x′N καλείται τοπικός ελαχιστοποιητής (local minimizer) της f και η τιμή του,
f ′
N = f(x′N ), καλείται τοπικό ελάχιστο (local minimum).
Βέβαια στην πράξη μπορούν να παραχθούν μόνο προσεγγιστικές λύσεις για το

εκάστοτε πρόβλημα βελτιστοποίησης, λόγω της πεπερασμένης ακρίβειας των υπο-
λογιστικών συστημάτων, καθώς και των αριθμητικών σφαλμάτων που υπόκεινται οι
χρησιμοποιούμενες αριθμητικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, σε ένα πρόβλημα βελ-
τιστοποίησης θεωρείται ότι έχει βρεθεί λύση, εάν για κάποιο ε > 0 βρεθεί ένα σημείο
x στο σύνολο επιπέδου (level set) Ls, όπου s = f(x) + ε και Ls = {x ∈ Dn‖f(x) 6 s}.
Η λύση x ∈ Ls καλείται ε-ακριβής.

Το πρόβλημα της ολικής βελτιστοποίησης είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρ-
χει ένα γενικό κριτήριο για την ύπαρξη ενός ολικού βέλτιστου. Ο εκάστοτε αλγόριθ-
μος ολικής βελτιστοποίησης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πιθανόν να συναντήσει
πολλά τοπικά ακρότατα χωρίς να είναι σε ϑέση να αποφανθεί με βεβαιότητα αν έχει
εντοπίσει ένα ολικό βέλτιστο ή όχι, οπότε και αν ϑα πρέπει να τερματίσει ή όχι.
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Σύμφωνα με τους Torn και Zilinskas [301] οι αλγόριθμοι ολικής βελτιστοποίη-
σης πρέπει αρχικά να διαιρεθούν σε δύο μη-επικαλυπτόμενες κλάσεις σε σχέση με
την ακρίβεια τους, δηλαδή εκείνων που έχουν και εκείνων που δεν έχουν εγγυημένη
ακρίβεια. Ο κύριος λόγος είναι διότι αποκτώντας μια λύση με εγγυημένη ακρίβεια
συνεπάγεται μια εξαντλητική αναζήτηση του χώρου βελτιστοποίησης για την εύρεση
του ολικού ελαχιστοποιητή. Αυτό όμως είναι εφικτό μόνο για τα προβλήματα στα
οποία είναι διαθέσιμες εκ των προτέρων αρκετές πληροφορίες. Αξίζει να παρατη-
ρηθεί ότι, στην εξαντλητική αναζήτηση συνήθως είναι απαραίτητη η κατανάλωση
μεγάλου υπολογιστικού κόστους για την εύρεση λύσης συγκριτικά με τις μεθόδους
που δεν εγγυώνται την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Λόγω αυτής της διαφοράς, δεν
είναι σωστό να συγκρίνονται οι αποδόσεις των μεθόδων που επιλέγονται από αυ-
τές τις δύο κατηγορίες. Η κατηγορία των μεθόδων με εγγυημένη ακρίβεια συνήθως
ονομάζονται μέθοδοι κάλυψης (covering methods). Η δεύτερη κατηγορία μεθόδων
χωρίζεται στις άμεσες μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν μόνο τοπικές πληροφορίες
(τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης) και στις έμμεσες μεθόδους, όπου η τοπική
πληροφορία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ολικού μοντέλου της αντικει-
μενικής συνάρτησης. Ως εκ τούτου, οι αλγόριθμοι ολικής βελτιστοποίησης μπορούν
να χωριστούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

1. Μέθοδοι με Εγγυημένη Ακρίβεια, (Methods with guaranteed accuracy). Οι
απλούστερες μέθοδοι κάλυψης (covering methods) βασίζονται στην ανίχνευση
των υποπεριοχών που δεν περιέχουν το ολικό ελάχιστο και στην συνέχεια τον
αποκλεισμό τους από την περαιτέρω εξέταση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω
μίας τοπικής διαδικασίας, ή μίας διαδικασίας υποδιαίρεσης ή διχοτόμησης
η οποία καταλήγει στην εύρεση μικρών διαστημάτων (με συγκεκριμένη ακρί-
βεια) γύρω από την περιοχή του ολικού βελτιστοποιητή. Επιπλέον μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μία διαδικασία προσέγγισης της αντικειμενικής συνάρτησης,
παράγοντας συνεχώς καλύτερες άνω ή κάτω προσεγγίσεις της αντικειμενικής
συνάρτησης και παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα ελάχιστα της.

2. Άμεσοι Μέθοδοι, (Direct Methods). Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τρεις
υποκατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιέχει τις μεθόδους γενικευμένης μείωσης (Generalized
Descent Methods), οι οποίες χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα των απλών
μεθόδων τοπικής αναζήτησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεθόδων αυ-
τής της κατηγορίας είναι οι μέθοδοι τροχιών (Trajectory methods) που χρησι-
μοποιούν τροχιές δυναμικών συστημάτων για να επισκεφτούν όλα τα τοπικά
ακρότατα της συνάρτησης, καθώς επίσης οι μέθοδοι ποινής, οι οποίες για να
αποφύγουν τη σύγκλιση των μεθόδων σε τοπικά ακρότατα, μεταβάλλουν κα-
τάλληλα την αντικειμενική συνάρτηση προσθέτοντας κάποια ποινή στις μη βέλ-
τιστες περιοχές/θέσεις της συνάρτησης.

Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις μεθόδους ομαδοποίησης, οι οποίες
πρώτα πραγματοποιούν μία δειγματοληψία του χώρου αναζήτησης και έπειτα
συγκεντρώνουν τα δείγματα σε ομάδες. Στη συνέχεια, σε κάθε ομάδα επιλέγε-
ται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και εφαρμόζεται μια μέθοδος τοπικής ανα-
ζήτησης.

Τέλος, η τρίτη υποκατηγορία περιλαμβάνει μεθόδους τυχαίας αναζήτησης (ran-
dom search methods), οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγο-
ρίες. Η πρώτη περιέχει μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν πληροφορίες από
προηγούμενα δείγματα για την επιλογή των νέων δειγμάτων. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτών αποτελούν οι μέθοδοι Monte Carlo και οι αλγόριθμοι
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με πολλαπλές εκκινήσεις (multi-start methods). Στη δεύτερη κατηγορία ανή-
κουν μέθοδοι που χρησιμοποιούν πληροφορίες από προηγούμενα δείγματα
και προσαρμόζονται με βάση αυτά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων με-
θόδων είναι ο αλγόριθμος Simulated Annealing καθώς και οι αλγόριθμοι Εξε-
λικτικού Υπολογισμού.

3. Έμμεσοι Μέθοδοι, (Indirect Methods). Οι έμμεσες μέθοδοι χρησιμοποιούν
τοπική πληροφορία του προβλήματος, όπως τιμές της αντικειμενικής συνάρ-
τησης, για τη δημιουργία ενός μοντέλου προσέγγισης της συνάρτησης. Κύριος
στόχος αυτού του μοντέλου είναι να καθοδηγήσει τη διαδικασία αναζήτησης
ελαττώνοντας τον αριθμό των πραγματικών υπολογισμών της αντικειμενικής
συνάρτησης. Εφόσον η κατασκευή και η ανανέωση αυτού του μοντέλου μπο-
ρεί να είναι αρκετά ακριβή, αυτές οι προσεγγίσεις είναι κατάλληλες μόνο όταν
ο υπολογισμός τιμών της πραγματικής αντικειμενικής συνάρτησης είναι υπο-
λογιστικά πολύ δαπανηρός.

Στην επόμενη παράγραφο, παρουσιάζεται συνοπτικά ένα από τα αξιοσημείωτα
θεωρήματα της θεωρίας της βελτιστοποίησης, το “No Free Lunch theorem” [316].

2.2.1 Το θεώρημα “No Free Lunch theorem”

Το “No Free Lunch theorem” (NFL) των Wolpert και Macready [316] είναι ίσως
ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεωρητικά αποτελέσματα στη βελτιστοποίηση. Το θε-
ώρημα NFL, αποδεικνύει μαθηματικά ότι η μέση απόδοση οποιουδήποτε ζεύγους
αλγορίθμων βελτιστοποίησης, σε όλα τα πιθανά προβλήματα βελτιστοποίησης εί-
ναι ίση (ταυτόσημη). Ως εκ τούτου, ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης που αποδίδει
καλά σε μια κατηγορία προβλημάτων βελτιστοποίησης, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει
χειρότερα σε ένα άλλο σύνολο προβλημάτων από αυτά που απομένουν, καθώς αυτή
είναι η μόνη περίπτωση στην οποία η απόδοση του ζεύγους των αλγορίθμων θα εί-
ναι κατά μέσο όρο ίση για όλα τα προβλήματα βελτιστοποίησης. Το θεώρημα έχει
αποδειχθεί για πεπερασμένους χώρους αναζήτησης, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές
το κατά πόσο μπορεί να γενικευτεί σε μη πεπερασμένους χώρους.

Παρόλο που το θεώρημα συμπεριλαμβάνει όλους τους αλγορίθμους και εξισώνει
την απόδοσή τους επί όλων των δυνατών προβλημάτων βελτιστοποίησης, δεν ισχύει
το ίδιο σε υποσύνολα του συνόλου όλων των προβλημάτων. Επομένως, κάποιοι αλ-
γόριθμοι ενδέχεται να αποδίδουν καλύτερα από κάποιους άλλους σε μία κλάση
προβλημάτων, λόγω της ιδιαίτερης δομής της. Συνεπώς, το γενικό συμπέρασμα του
No Free Lunch Theorem μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: αν δοθεί ένας αλγόριθμος
Α, ο οποίος υπερτερεί έναντι κάποιου αλγορίθμου Β σε ένα σύνολο προβλημάτων, τότε
υπάρχει ένα άλλο σύνολο προβλημάτων όπου ο αλγόριθμος Β υπερτερεί του αλγορίθ-
μου Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2005 οι Wolpert και Macready [315] απέδειξαν ότι
το NFL δεν ισχύει στην περίπτωση των “self-play” προβλημάτων, όπως των προ-
βλημάτων “multi-armed bandits” και της εξέλιξης πολλαπλών παιχτών που συν-
εξελίσσονται (evolution of multiple co-evolving players). Σε αυτά τα προβλήματα,
το σύνολο των παικτών συνεργάζεται για να παράξει έναν «πρωταθλητή», ο οποίος
στη συνέχεια δραστηριοποιεί έναν ή περισσότερους ανταγωνιστές για την συμμετοχή
του σε ένα μεταγενέστερο παιχνίδι με πολλούς παίκτες (multi-player game). Έτσι,
σε αντίθεση με τις παραδοσιακές περιπτώσεις βελτιστοποίησης όπου ικανοποιείται
το NFL, στην περίπτωση που υπάρχει συν-εξέλιξη μερικοί αλγόριθμοι έχουν κατά
μέσο όρο καλύτερη απόδοση από ότι άλλοι αλγόριθμοι, σε όλα τα πιθανά προβλή-
ματα [315]. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στα τυπικά σενάρια συν-εξέλιξης που
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υπάρχουν στον τομέα της βιολογίας, όπου δεν υπάρχει «πρωταθλητής», το θεώρημα
NFL εξακολουθεί να ισχύει.

Στην παρούσα διατριβή δεχόμαστε την άποψη ότι μπορούν να σχεδιαστούν αλ-
γόριθμοι οι οποίοι κατά μέσο όρο είναι πιο αποδοτικοί από άλλους (π.χ. από την
τυχαία αναζήτηση) τουλάχιστον σε ένα πεπερασμένο σύνολο προβλημάτων [306].
Συνεπώς μπορεί να ειπωθεί ότι, ενώ υπάρχουν μέθοδοι βελτιστοποίησης που έχουν
μελετηθεί ευρέως και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότη-
τας, πάντα υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης νέων μεθόδων, οι οποίες βασίζονται σε
καινοτόμες ιδέες και μπορούν να αντιμετωπίσουν αποδοτικότερα κλάσεις δύσκολων
προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

2.3 Εξελικτικός Υπολογισμός

Η έννοια του Εξελικτικού Υπολογισμού βασίζεται στη θεωρία της εξέλιξης του
Δαρβίνου [48,49], εφαρμόζοντας τη βιολογική αρχή της φυσικής επιλογής (natural
selection) σε τεχνητά συστήματα για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης.
Παρόλο που οι βασικές του αρχές εισήχθησαν στο τέλος της δεκαετίας του 1950 με
ερευνητικές εργασίες των Bremermann [26], Friedberg [97, 98], Box [24] και άλ-
λων [12], έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Συνεπώς με τον όρο Εξελικτικός Υπολογισμός (ΕΥ) (Evolutionary Computation
(EC)), ορίζεται μία κλάση στοχαστικών μεθόδων βελτιστοποίησης, η οποία περιλαμ-
βάνει τη μελέτη και τη θεμελίωση υπολογιστικών μεθόδων και εφαρμογών που βασί-
ζονται στις αρχές της φυσικής επιλογής. Ο ΕΥ έχει ως στόχο να μιμηθεί τις διαδικα-
σίες της φυσικής επιλογής, όπου η κεντρική ιδέα είναι η επιβίωση του ισχυρότερου
(survival of the fittest): «ο αδύναμος πρέπει να πεθάνει». Γενικά, η επιβίωση επι-
τυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της αναπαραγωγής, κατά την οποία οι απόγονοι
δημιουργούνται από δύο (ή περισσότερους) γονείς, περιέχοντας γενετικό υλικό και
των δύο γονέων (ή όλων) – ευελπιστώντας ότι θα πάρουν τα καλύτερα χαρακτηρι-
στικά του κάθε γονέα. Τα άτομα που κληρονομούν τα «αρνητικά» χαρακτηριστικά
των γονέων τους, είναι αδύναμα και χάνουν τη μάχη της επιβίωσης. Αυτή η συμπε-
ριφορά παρατηρείται στη φύση, σε μερικά είδη πουλιών όπως στην περίπτωση ενός
νεοσσού που καταφέρνει να πάρει περισσότερη τροφή, δυναμώνει, και στο τέλος
διώχνει όλα τα αδέλφια του έξω από τη φωλιά για να πεθάνουν.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθούν συνοπτικά οι βασικές αρχές που διέ-
πουν τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου: Ο Δαρβίνος [48, 49], το 1859, δημοσί-
ευσε το βιβλίο με τίτλο “On the Origin of Species”, στο οποίο προσδιόρισε τις βασι-
κές αρχές της φυσικής επιλογής και της επιβίωσης του ισχυρότερου ως κινητήριες
δυνάμεις της βιολογικής εξέλιξης. Η θεωρία του μπορεί να συνοψιστεί στις ακόλου-
θες παρατηρήσεις και συμπεράσματα, όπως περιγράφονται από το βιολόγο Ernst
Mayr [179, σελ. 479–480]:

– Τα άτομα ενός είδους χαρακτηρίζονται από μεγάλη γονιμότητα και παράγουν
περισσότερους απογόνους από όσους μπορούν να αναθρέψουν.

– Εφόσον δεν υπάρχουν εξωτερικές επιδράσεις στο περιβάλλον (όπως φυσικές
καταστροφές, ανθρώπινα όντα, κλπ.), το μέγεθος του πληθυσμού ενός είδους
παραμένει σχεδόν σταθερό.

– Επιπρόσθετα, αν δεν υπάρχουν εξωτερικές επιρροές, οι διαθέσιμοι πόροι τρο-
φής είναι περιορισμένοι αλλά σταθεροί κατά την πάροδο του χρόνου.

– Δεδομένου ότι τα άτομα ανταγωνίζονται για τους περιορισμένους διαθέσιμους
πόρους τροφής, ακολουθεί ένας αγώνας για την επιβίωση των ειδών.
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– Τα άτομα σε έναν πληθυσμό ποικίλλουν σημαντικά το ένα από το άλλο, ειδικά
σε είδη που έχουν σεξουαλική αναπαραγωγή.

– Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφοροποίησης κληρονομείται.

– Τα άτομα που ταιριάζουν λιγότερο με το περιβάλλον, είναι λιγότερο πιθανό να
επιβιώσουν και να αναπαραχθούν. Αντίθετα, τα άτομα που ταιριάζουν περισ-
σότερο με το περιβάλλον, έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, να
αναπαραχθούν και να κληρονομηθούν τα χαρακτηριστικά τους στις επόμενες
γενιές, (αυτή είναι η διαδικασία της φυσικής επιλογής).

– Αυτή η αργά επηρεαζόμενη διαδικασία, καταλήγει σε πληθυσμούς οι οποίοι
μεταβάλλονται για να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους. Τελικά, οι μετα-
βολές αυτές συσσωρεύονται με το χρόνο για να σχηματίσουν νέα είδη.

Οι μεθοδολογίες του Εξελικτικού Υπολογισμού ενσωματώνουν και χρησιμοποιούν
στην δομή τους τις παραπάνω αρχές, για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά δύ-
σκολα προβλήματα του πραγματικού κόσμου σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της
επιστήμης, όπως: στη βελτιστοποίηση, στον αυτόματο προγραμματισμό, στη θεω-
ρία ελέγχου, στη μηχανική μάθηση, στα οικονομικά, στην ιατρική, στη βιολογία
κ.α. [12,14,35,53,65,194,241,245,269].

Όπως είναι λογικό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος προς αντι-
μετώπιση επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος βελτιστοποίησης. Στην περίπτωση που η
αντικειμενική συνάρτηση είναι γραμμική, τετραγωνική, κυρτή, έχει ένα μόνο ολικό
ελάχιστο και καθόλου τοπικά (unimodal), καθώς επίσης κάποια άλλα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά, συνιστάται η χρήση κλασικών μεθόδων βελτιστοποίησης [203]. Αυτή
η κλάση αλγορίθμων έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους
προβλημάτων και έχουν δειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικές και αποδοτικές
(και πιο αποδοτικές από τους Εξελικτικούς Αλγόριθμους) [203]. Αντίθετα, όταν το
πρόβλημα προς επίλυση είναι ασυνεχές, μη-διαφορίσιμο, περιέχει θόρυβο και έχει
πολλαπλά τοπικά βέλτιστα (πολλές φορές τεράστιο αριθμό τοπικών βέλτιστων), τότε
η χρήση αλγορίθμων ΕΥ κρίνεται απαραίτητη. Αρκετές διαφορετικές μεθοδολογίες
έχουν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα αποτελεσματικά με αρκετά καλή
απόδοση [12,14,35,53,65,194,241,245,269].

Οι μεθοδολογίες του ΕΥ συγκριτικά με τις Κλασικές μεθοδολογίες Βελτιστοποί-
ησης (ΚΒ), διαφέρουν κυρίως στη διαδικασία αναζήτησης, καθώς και στις πληρο-
φορίες που χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τη διαδικασία αναζήτησης μέσα
στο χώρο βελτιστοποίησης:

– Η διαδικασία αναζήτησης: Οι ΚΒ χρησιμοποιούν ντετερμινιστικούς κανόνες
για τη μετακίνηση από το ένα σημείο στο επόμενο εντός του χώρου αναζήτησης.
Αντίθετα, οι μεθοδολογίες ΕΥ, χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον πιθανοτικούς
κανόνες μετάβασης. Επιπρόσθετα, οι μεθοδολογίες ΕΥ, εφαρμόζουν παράλ-
ληλη αναζήτηση του χώρου αναζήτησης, ενώ οι ΚΒ συνήθως χρησιμοποιούν
σειριακή αναζήτηση. Τέλος, οι μεθοδολογίες ΕΥ, ξεκινούν την αναζήτηση του
χώρου από ένα διαφορετικό σύνολο αρχικών σημείων, το οποίο επιτρέπει την
παράλληλη αναζήτηση μίας μεγάλης περιοχής του χώρου αναζήτησης, ενώ αν-
τίθετα οι ΚΒ συνήθως ξεκινούν από ένα σημείο του χώρου και προσαρμόζοντας
το διαδοχικά κινούνται προς την περιοχή του βελτιστοποιητή.

– Πληροφορίες του χώρου βελτιστοποίησης: Οι ΚΒ συνήθως χρησιμοποιούν
και ενσωματώνουν στη δομή τους πληροφορίες παραγώγων πρώτης ή δεύτερης
τάξης του χώρου αναζήτησης, για να καθοδηγηθούν προς την περιοχή του
επιθυμητού βελτιστοποιητή. Αντίθετα, οι μεθοδολογίες ΕΥ δεν χρησιμοποιούν
πληροφορίες παραγώγων. Στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν μόνο τιμές
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της αντικειμενικής συνάρτησης των υποψήφιων λύσεων για να καθοδηγήσουν
τη διαδικασία αναζήτησης προς την περιοχή του επιθυμητού βελτιστοποιητή.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούν κάποια ενδογενή χαρακτηριστικά των μεθο-
δολογιών ΕΥ, όπως είναι η προσαρμοστικότητα (adaptiveness), η συν-εργατικότητα
(cooperativity), η συν-εξέλιξη (co-evolution), καθώς και η συμβίωση (symbiosis), τα
οποία παράλληλα με τις παραπάνω ιδιότητες βοηθούν στην αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του εκάστοτε προβλήματος.

Συνοψίζοντας μπορεί να ειπωθεί ότι ο στοχαστικός χαρακτήρας των μεθοδολο-
γιών ΕΥ, καθώς και ο χαρακτήρας «μαύρου κουτιού» (black-box) που έχουν ως προς
τη χρησιμοποιούμενη πληροφορία από το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση, είναι
τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους που τους κάνουν τόσο δημοφιλή. Επιπλέον, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των εφαρμογών του πραγματικού κόσμου, έχουν
χαρακτηριστικά όπως ασυνέχεια, μη-διαφορισιμότητα, περιέχουν θόρυβο και απο-
τελούνται από πολλαπλά τοπικά βέλτιστα. Ως εκ τούτου, η χρησιμοποίηση μεθοδο-
λογιών ΕΥ κρίνεται αναγκαία.

Οι μεθοδολογίες του Εξελικτικού Υπολογισμού μπορούν να διαχωριστούν σε δύο
μεγάλες κατηγορίες:

– Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, και

– Νοημοσύνη Σμηνών.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις μεθοδολογίες που ακολουθούν και
ενσωματώνουν στοιχεία της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου, ενώ η δεύτερη κατη-
γορία μελετά μεθοδολογίες που ενσωματώνουν στοιχεία συλλογικής συμπεριφοράς
και εκδηλωμένης νοημοσύνης τα οποία εμφανίζονται σε πληθυσμούς οργανισμών
της φύσης. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται νέες, και-
νοτόμες μεθοδολογίες των παραπάνω κατηγοριών, συνεπώς για να δοθεί μία πλήρης
περιγραφή αυτών, στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται συνοπτικά τα κύρια
χαρακτηριστικά τους. Ειδικότερα, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και η αλγοριθ-
μική δομή δύο κλάσεων αλγορίθμων των παραπάνω κατηγοριών, των Διαφοροεξε-
λικτικών Αλγορίθμων και των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων,
(Παράγραφος 2.3.1 και Παράγραφος 2.3.2 αντίστοιχα).

2.3.1 Εξελικτικοί Αλγόριθμοι

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΕΑ) [11,13,14,91,186] είναι στοχαστικοί αλγόριθμοι
αναζήτησης που μιμούνται τη διαδικασία της φυσικής εξέλιξης. Η κοινή εννοιολο-
γική βάση αυτών των μεθόδων αποτελείται από την εξέλιξη ενός πληθυσμού από
υποψήφιες λύσεις, προσομοιώνοντας τις κυριότερες διαδικασίες που εμπλέκονται
στην εξέλιξη του γενετικού υλικού των οργανισμών, όπως είναι η φυσική επιλογή και
η βιολογική εξέλιξη. Η εξέλιξη μπορεί να οριστεί ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρα-
σης ανάμεσα στη δημιουργία νέων γενετικών πληροφοριών, στην αξιολόγηση τους
και στην επιλογή τους. Γενικά οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι χαρακτηρίζονται ως αλγό-
ριθμοι ολικής βελτιστοποίησης. Η ενσωμάτωση πληθυσμών από υποψήφιες λύσεις
και η εξέλιξή τους αυξάνουν την πιθανότητα εντοπισμού ολικών βελτιστοποιητών και
κατά συνέπεια, αποτρέπεται η σύγκλιση τους σε τοπικά βέλτιστα.

Στη γενική περίπτωση, η εξέλιξη και ζωή ενός ατόμου επηρεάζεται από αλλη-
λεπιδράσεις αυτού με άλλα άτομα του πληθυσμού (π.χ., από το ζευγάρωμα, τον
ανταγωνισμό για τροφή, και άλλους οργανισμούς όπως τα αρπακτικά ζώα), καθώς
και με το περιβάλλον στο οποίο ζει (π.χ., η προσφορά τροφής και οι συνθήκες που
υπάρχουν στο περιβάλλον). Συνεπώς, όσο καλύτερα λειτουργεί ένα άτομο κάτω από
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αυτές τις συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη ευκαιρία δίνεται σε αυτό να ζήσει για με-
γάλο χρονικό διάστημα και να δημιουργήσει απογόνους. Άμεσο επακόλουθο είναι
η διάδοση της γενετικής του πληροφορίας στους κληρονόμους του. Στην πορεία της
εξελικτικής διαδικασίας, αυτό οδηγεί στην διάδοση της «καλής» γενετικής πληρο-
φορίας των ατόμων του πληθυσμού. Η μη ντετερμινιστική φύση της διαδικασίας της
αναπαραγωγής οδηγεί στην παραγωγή νέων γενετικών πληροφοριών και επομένως
στη δημιουργία διαφορετικών απογόνων [11,13,14,91,186]. Το προαναφερθέν νεο-
Δαρβινικό μοντέλο βιολογικής εξέλιξης αντικατοπτρίζεται στη δομή του ακόλουθου
γενικού εξελικτικού αλγόριθμου.

Αλγόριθμος 2.1 Το γενικό αλγοριθμικό σχήμα ενός Εξελικτικού Αλγορίθμου
1: G := 0;
2: Αρχικοποίησε τον P (G);
3: Αξιολόγησε τον P (G);
4: while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
5: P ′(G) := παράλλαξε τον P (G)
6: Αξιολόγησε τον P ′(G);
7: P (G+ 1) := επέλεξε [P ′(G), Q(G)]
8: G := G+ 1;
9: end while

Στον Αλγόριθμο 2.1 παρουσιάζεται το γενικό αλγοριθμικό σχήμα ενός κλασι-
κού Εξελικτικού Αλγορίθμου. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, ο P (G) υποδηλώνει έναν
πληθυσμό με µ υποψήφιες λύσεις (άτομα) στο χρονικό βήμα G, (γενιά). Το Q(G)
είναι ένα ειδικό σύνολο ατόμων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλογή, π.χ.
Q(G) := P (G) αλλά ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις Q(G) := ∅. Στα αρχικά στά-
δια της διαδικασίας αρχικοποιείται τυχαία ο πληθυσμός και αξιολογούνται οι υπο-
ψήφιες λύσεις του μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης f . Στη συνέχεια, δημιουρ-
γείται ο πληθυσμός των απογόνων P ′(G) μεγέθους λ με την εφαρμογή τελεστών
μεταβολής, όπως του ανασυνδυασμού ή της διασταύρωσης ή/και της μετάλλαξης.
Τα άτομα απόγονοι του πληθυσμού P ′(G) αξιολογούνται υπολογίζοντας τις τιμές της
αντικειμενικής συνάρτησης για κάθε άτομο. Τέλος, βασιζόμενοι συνήθως στις συ-
ναρτησιακές τιμές των ατόμων εφαρμόζεται η διαδικασία της επιλογής στο σύνολο
[P ′(G), Q(G)], για να οδηγήσει την εξελικτική διαδικασία προς τις καλύτερες λύσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διαδικασία επιλογής μεροληπτεί υπέρ των πιο ελπιδο-
φόρων ατόμων του τρέχοντος πληθυσμού, για να αυξήσει τις πιθανότητές τους να
συμπεριληφθούν στον πληθυσμό της νέας γενιάς. Η εξελικτική διαδικασία τελειώ-
νει μέσω κάποιου κριτηρίου τερματισμού, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει είτε το
μέγιστο χρόνο εφαρμογής της διαδικασίας, είτε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα στο
οποίο πρόκειται να φτάσει η εξελικτική διαδικασία.

Οι τελεστές της μετάλλαξης και του ανασυνδυασμού ή της διασταύρωσης είναι
οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι και συνήθως αναφέρονται ως τελεστές εξέλιξης ή
εξελικτικοί τελεστές. Συγκεκριμένα, ο ρόλος του τελεστή μετάλλαξης είναι να δη-
μιουργήσει ένα νέο άτομο τροποποιώντας τον πρόγονό του μέσω μικρών τυχαίων
αλλαγών [14,186]. Κύριος στόχος του τελεστή είναι η αύξηση της ποικιλομορφίας
του πληθυσμού, εισάγοντας νέο γενετικό υλικό σε αυτόν, σε μια προσπάθεια βελτί-
ωσης της ολικής διερευνητικής ικανότητας του αλγορίθμου και αποφυγής της πα-
γίδευσής του σε τοπικά βέλτιστα. Αντίθετα, ο τελεστής του ανασυνδυασμού (ή της
διασταύρωσης) συνδυάζει δύο ή περισσότερα άτομα για να δημιουργήσει νέες πε-
ρισσότερο υποσχόμενες λύσεις [14,186]. Ο κύριος στόχος του είναι να εξερευνήσει
νέες περιοχές του χώρου αναζήτησης [14,264].



18 Βασικές Έννοιες και Μεθοδολογίες

Όπως είναι κατανοητό κατά την εφαρμογή των ΕΑ για την αντιμετώπιση ενός
προβλήματος απαιτούνται μόνο υπολογισμοί των τιμών της αντικειμενικής συνάρ-
τησης, ενώ δεν απαιτείται καμία πληροφορία για την πρώτη ή ανώτερη τάξη παρά-
γωγό της. Αυτό το γεγονός μαζί με την απλότητα και την ευκολία της υπολογιστικής
τους υλοποίησης, τους έχει κάνει πολύ δημοφιλείς για την αντιμετώπιση πολύπλο-
κων προβλημάτων βελτιστοποίησης του πραγματικού κόσμου. Όπως αναφέρθηκε,
στην περίπτωση που η αντικειμενική συνάρτηση πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που
απαιτούν οι «κλασικές» μέθοδοι, όπως συνέχεια, ομαλότητα, κυρτότητα κ.α. τότε η
χρήση των ΕΑ δεν προσδίδει κάτι περισσότερο, και η εφαρμογή τους δεν συστήνεται.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου οι γνωστές κλασικές μέθοδοι αποτυγχάνουν ή δεν
μπορούν να εφαρμοστούν έχει δειχθεί στην πράξη ότι οι ΕΑ μπορούν να αντιμετω-
πίσουν αποτελεσματικά το εκάστοτε προς επίλυση πρόβλημα. Τέτοιες περιπτώσεις
περιλαμβάνουν ασυνεχής, μη-παραγωγίσιμες, μη-κυρτές, αντικειμενικές συναρτή-
σεις που ίσως περιέχουν θόρυβο ή έχουν πάρα πολλά τοπικά ακρότατα. Επιπρό-
σθετο σημαντικό πλεονέκτημα των ΕΑ αποτελεί η εκ φύσεως παράλληλη δομή τους,
η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αποδοτική επίλυση πολύπλοκων και απαιτητικών
προβλημάτων βελτιστοποίησης, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα υπάρχοντα παράλ-
ληλα ή/και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα.

Εμπνευσμένοι από τις αρχές της ϕυσικής εξέλιξης, αρκετοί ερευνητές μελέτησαν
ανεξάρτητα εξελικτικά συστήματα με την προσδοκία ότι θα αντιμετωπίσουν αποτελε-
σματικά το πρόβλημα που τους απασχολούσε, προσομοιώνοντας και ενσωματώνον-
τας τις διαδικασίες της ϕυσικής εξέλιξης. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφοροι
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τη γενική δομή και τις αρχές των ΕΑ. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα αποτελούν οι:

– οι Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) [108,130],
– οι Εξελικτικές Στρατηγικές (Evolutionary Strategies) [115,253],
– ο Εξελικτικός Προγραμματισμός (Evolutionary Programming) [91,93],
– ο Γενετικός Προγραμματισμός (Genetic Programming) [152] και
– οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι (Differential Evolution) [279,280].

Στις επόμενες ενότητες δίνεται μια σύντομη περιγραφή της κλάσης των Διαφορο-
εξελικτικών Αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης
διατριβής. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τις άλλες
κλάσεις ΕΑ στην αναφερόμενη βιβλιογραφία καθώς και στο διαδίκτυο.

Ο Διαφοροεξελικτικός Αλγόριθμος

Ο Διαφοροεξελικτικός Αλγόριθμος (ΔΕΑ) [279, 280] είναι μία στοχαστική, πα-
ράλληλη και άμεση μέθοδος ολικής βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί έννοιες δα-
νεισμένες από την ευρεία κατηγορία των Εξελικτικών Αλγορίθμων. Η μέθοδος ανα-
πτύχθηκε από τους Storn και Price το 1995 και συνήθως απαιτεί τον καθορισμό
λίγων παραμέτρων ελέγχου για τη χρήση του. Πολυάριθμες έρευνες έχουν δείξει
ότι έχει πολύ καλή συμπεριφορά, καλά χαρακτηριστικά σύγκλισης και υπερτε-
ρεί έναντι άλλων γνωστών ΕΑ σε μια πληθώρα προβλημάτων του πραγματικού κό-
σμου [35,53,84,201,239,245,278,280]. Λόγω της απλότητας τους οι ΔΕΑ έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Ως εκ τούτου, στη βιβλιο-
γραφία έχουν προταθεί αρκετές παραλλαγές των κλασικών ΔΕΑ [27,29,53,76,169,
178,201,239,247,291,302,308,326,331]. Μία λεπτομερής περιγραφή των Δια-
φοροεξελικτικών Αλγορίθμων, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών καθώς και πειρα-
ματικά αποτελέσματα σε αρκετά δύσκολα προβλήματα του πραγματικού κόσμου
αναφέρονται εργασίες/βιβλία [35,53,54,84,90,239,245,269,332].
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Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΕΑ είναι ένας στοχαστικός αλγόριθμος ολικής βελτιστο-
ποίησης όπου χρησιμοποιεί έναν πληθυσμό από υποψήφιες λύσεις, (τα άτομα – in-
dividuals), για να εξερευνήσει αποτελεσματικά το χώρο αναζήτησης. Ο πληθυσμός
αρχικοποιείται τυχαία στο χώρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας NP διανύσματα, διά-
στασης D (τα άτομα), ακολουθώντας συνήθως μία ομοιόμορφη κατανομή τυχαίων
αριθμών. Τα άτομα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια διαδοχικών επαναλήψεων για να
εξερευνήσουν το χώρο αναζήτησης, προσπαθώντας να εντοπίσουν τις βέλτιστες θέ-
σεις της αντικειμενικής συνάρτησης. Συνήθως, καθ’ όλη τη διαδικασία εκτέλεσης το
μέγεθος του πληθυσμού NP παραμένει σταθερό. Σε κάθε επανάληψη, η οποία ονο-
μάζεται γενιά, παράγονται νέα διανύσματα τα οποία προέρχονται από το συνδυασμό
τυχαία επιλεγμένων διανυσμάτων από τον τρέχον πληθυσμό. Στο πλαίσιο των ΔΕΑ
αυτή η διαδικασία αναφέρεται ως μετάλλαξη, ενώ τα διανύσματα που προκύπτουν
ως μεταλλαγμένα άτομα. Στη συνέχεια, κάθε μεταλλαγμένο άτομο αναμιγνύεται με
ένα άλλο προκαθορισμένο διάνυσμα, το διάνυσμα στόχου, μέσω της διαδικασίας του
ανασυνδυασμού ή της διασταύρωσης και παράγεται το λεγόμενο δοκιμαστικό άτομο.
Τέλος, το δοκιμαστικό άτομο υποβάλλεται στη διαδικασία της επιλογής, σύμφωνα
με την οποία γίνεται δεκτό ως μέλος του πληθυσμού της επόμενης γενιάς, εάν και
μόνο εάν επιφέρει μείωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης f συγκριτικά με
εκείνη του διανύσματος στόχου. Σε διαφορετική περίπτωση στην επόμενη γενιά δια-
τηρείται το διάνυσμα στόχου. Η κύρια λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών είναι
να αναμείξουν αποτελεσματικά πληροφορίες μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού,
έτσι ώστε να επιτρέπει στη διαδικασία αναζήτησης να ανιχνεύσει επιτυχώς το χώρο
αναζήτησης, καθώς και να επικεντρωθεί στις πιο ελπιδοφόρες περιοχές αυτού.

Στις παρακάτω παραγράφους ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των κύριων δια-
δικασιών ενός Διαφοροεξελικτικού Αλγορίθμου, καθώς και αναφέρονται συνοπτικά
τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι διαδι-
κασίες της αρχικοποίησης του πληθυσμού, της μετάλλαξης, του ανασυνδυασμού ή
της διασταύρωσης καθώς και η διαδικασία τις επιλογής. Τέλος, παρουσιάζεται το
αλγοριθμικό σχήμα μίας κλασικής έκδοσης ΔΕΑ.

Η διαδικασία της αρχικοποίησης του πληθυσμού: Ακολουθώντας τη γενική
ιδέα των Εξελικτικών Αλγορίθμων, το πρώτο βήμα των ΔΕΑ περιλαμβάνει την αρχι-
κοποίηση ενός πληθυσμού από NP υποψήφιες λύσεις διάστασης D (τα άτομα του
πληθυσμού) μέσα στο χώρο βελτιστοποίησης. Συνήθως, τόσο στις κλασικές όσο και
στις νεότερες εκδόσεις των ΔΕΑ, το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει σταθερό κατά
την εξελικτική διαδικασία. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητο, υπάρχουν αρκετές ερ-
γασίες που προτείνουν διαδικασίες προσαρμογής του κατά τη διάρκεια της εξελικτι-
κής διαδικασίας με σκοπό να βελτιώσουν την απόδοση των ΔΕΑ [28–30,291]. Κάθε
άτομο του πληθυσμού συμβολίζεται με xig = [xig,1, x

i
g,2, . . . , x

i
g,D], για i = 1, 2, . . . , NP,

όπου g = 0, 1, . . . , gmax είναι η τρέχουσα γενιά και gmax ο μέγιστος αριθμός γενιών.
Στην πρώτη γενιά (g = 0) ο πληθυσμός πρέπει να είναι επαρκώς διασκορπισμένος

έτσι ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο το χώρο αναζήτησης του προβλή-
ματος βελτιστοποίησης. Η διαδικασία της αρχικοποίησης του πληθυσμού υλοποιεί-
ται δημιουργώντας άτομα στο χώρο αναζήτησης μέσω τυχαίων αριθμών οι οποίοι
ακολουθούν μία προκαθορισμένη κατανομή. Συγκεκριμένα, ο χώρος αναζήτησης σε
ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να οριστεί από ένα υπερ-παραλληλόγραμμο
μέσω της ανώτερης (U ) και κατώτερης (L) τιμής των πλευρών του ανά συντεταγμένη,
π.χ. L = [L1, L2, . . . , LD] και U = [U1, U2, . . . , UD]. Συνεπώς, η j-οστή συντεταγμένη
του ατόμου i μπορεί να αρχικοποιηθεί σύμφωνα με την ακόλουθη φόρμουλα:

xi0,j = Lj + randj(0, 1) · (Uj − Lj), (2.1)
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όπου randj(0, 1) είναι ένας τυχαίος αριθμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στο διά-
στημα [0, 1]. Μια αποτελεσματική αρχικοποίηση του πληθυσμού βοηθά την εξελι-
κτική διαδικασία να ανιχνεύσει καλύτερα το χώρο αναζήτησης, χωρίς να διακυβεύε-
ται η ποιότητα των πιθανών λύσεων, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη και
ταχύτερη σύγκλιση του αλγορίθμου [245].

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτική η αρχικοποίηση των ατόμων με
ομοιόμορφη κατανομή. Στη γενική περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδή-
ποτε κατανομή ή διαδικασία η οποία είναι ικανή να καλύψει με ένα τυχαίο και ακα-
νόνιστο τρόπο, ομοιόμορφα το χώρο αναζήτησης [217,245]. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα διαδικασιών που έχουν εφαρμοστεί σε αρκετούς αλγορίθμους ΕΥ είναι οι
ψευδό-τυχαίες ακολουθίες αριθμών (quasi-random number sequences), όπως εί-
ναι οι ακολουθίες Sobol, Halton, Hammersley, και van der Corput [66,101,150,
155,245,304]. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμη κάποια πληρο-
φορία για τη θέση ή την περιοχή του ολικού βέλτιστου αξίζει να χρησιμοποιηθεί μία
οποιαδήποτε άλλη κατανομή η οποία θα βοηθήσει τη σύγκλιση του αλγορίθμου.

Η διαδικασία της Μετάλλαξης: Μετά τη διαδικασία της αρχικοποίησης του πλη-
θυσμού, ακολουθούν τα κύρια στάδια της εξελικτικής διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο
της εξελικτικής διαδικασίας αποτελείται από την εφαρμογή της διαδικασίας της με-
τάλλαξης. Η διαδικασίας της μετάλλαξης εκτελείται σε όλα τα άτομα του πληθυσμού
μέσω του τελεστή της μετάλλαξης ή της στρατηγικής μετάλλαξης. Ειδικότερα, από
κάθε άτομο του τρέχοντος πληθυσμού δημιουργείται ένα νέο άτομο μέσω του συν-
δυασμού τυχαία επιλεγμένων ή/και προκαθορισμένων ατόμων του πληθυσμού. Το
εκάστοτε νέο άτομο, vig, ονομάζεται μεταλλαγμένο άτομο. Οι κλασικές στρατηγικές
μετάλλαξης που προτάθηκαν στην εργασία [279] είναι οι πιο γνωστές και ευρέως
χρησιμοποιούμενες στρατηγικές στη βιβλιογραφία. Η λογική κατασκευής τους βα-
σίζεται στην πρόσθεση τουλάχιστον μίας βεβαρημένης διαφοράς τυχαίων ή μη δια-
νυσμάτων, σε ένα διάνυσμα βάσης. Έξι από τις πιο γνωστές στρατηγικές μετάλλαξης
περιγράφονται σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

“DE/best/1”
vig = xbestg + F (xr1g − xr2g ), (2.2)

“DE/rand/1”
vig = xr1g + F (xr2g − xr3g ), (2.3)

“DE/current-to-best/1”

vig = xig + F (xbestg − xig) + F (xr1g − xr2g ), (2.4)

“DE/best/2”
vig = xbestg + F (xr1g − xr2g ) + F (xr3g − xr4g ), (2.5)

“DE/rand/2”
vig = xr1g + F (xr2g − xr3g ) + F (xr4g − xr5g ), (2.6)

“DE/current-to-best/2”

vig = xig +F (xbestg − xig) +

+F (xr1g − xr2g ) + F (xr3g − xr4g ), (2.7)
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όπου xbestg συμβολίζει το «καλύτερο» άτομο της τρέχουσας γενιάς (το άτομο με τη
μικρότερη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης), οι δείκτες r1, r2, r3, r4, r5 ∈ Sr =
{1, 2, . . . , NP}\{i}, είναι τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί αμοιβαία διαφορετικοί και όχι ίσοι
με το τρέχον δείκτη i, (xrxg −x

ry
g ) είναι μία διαφορά διανυσμάτων η οποία μεταλλάσσει

το διάνυσμα βάσης, (rx, ry ∈ Sr) και F > 0 είναι ένας θετικός πραγματικός αριθμός
ο οποίος ονομάζεται, συντελεστής μετάλλαξης ή συντελεστής κλιμάκωσης (mutation
or scaling factor). Ο συντελεστής μετάλλαξης F , ελέγχει το μέγεθος της διαφοράς
μεταξύ των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στη στρατηγική μετάλλαξης και χρησι-
μοποιείται για να αποφευχθεί ο «κίνδυνος της στασιμότητας» (risk of stagnation)
στη διαδικασία της αναζήτησης [156]. Ο συντελεστής μετάλλαξης είναι υπεύθυνος
για την ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου, Έτσι, μια ακατάλληλη τιμή του συντε-
λεστής μετάλλαξης μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση του ρυθμού σύγκλισης του
αλγορίθμου καθώς και μείωση της ποικιλομορφίας του πληθυσμού [35,201,245].
Στις κλασικές εκδόσεις των ΔΕΑ, ο συντελεστής μετάλλαξης F παραμένει σταθερός
κατά την διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας και καθορίζεται από τον εκάστοτε
ερευνητή. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα νέων ΔΕΑ οι οποίοι ενσωμα-
τώνουν διαφορετικό συντελεστής μετάλλαξης ανά άτομο, καθώς και προσαρμόζουν
την τιμή του με διάφορες διαδικασίες [27,52,102,169,201,247,291,302,326,331].
Πρόσφατα έχουν προταθεί πάρα πολλοί νέοι ΔΕΑ που ενσωματώνουν νέες στρατη-
γικές μετάλλαξης καθώς και νέες διαδικασίες προσαρμογής των παραμέτρων του
ΔΕΑ [27, 35, 50, 76, 89, 90, 103, 114, 139, 144, 178, 198, 245, 247, 248, 250, 251,
313,314,331,332,337]. Αναλυτικές λεπτομέρειες και συζήτηση σχετικά με τις πιο
πρόσφατες παραλλαγές των ΔΕΑ μπορούν να βρεθούν στις εργασίες [53,84,201].

Σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης των παραπάνω στρατηγικών μετάλλαξης, (που
δίνονται από τις Εξισώσεις (2.2)–(2.7)), παρατηρείται ότι η στρατηγική που ορίζεται
από την Εξίσωση (2.3) είναι παρόμοια με τη διαδικασία διασταύρωσης που χρησι-
μοποιείται σε ορισμένες εκδόσεις Γενετικών Αλγορίθμων. Η Εξίσωση (2.2) μπορεί
να παραχθεί από την Εξίσωση (2.3), αντικαθιστώντας το καλύτερο άτομο των προ-
ηγούμενων γενεών, xbestg , με το τυχαία επιλεγμένο άτομο xr1g . Οι Εξισώσεις (2.4),
(2.5), (2.6) και (2.7) είναι τροποποιήσεις που δημιουργούνται από το συνδυασμό
των Εξισώσεων (2.2) και (2.3).

Είναι σαφές ότι μπορούν να δημιουργηθούν νέες στρατηγικές μετάλλαξης χρη-
σιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία τις προαναφερθείσες στρατηγικές. Τέτοια παρα-
δείγματα περιλαμβάνουν την Τριγωνομετρική στρατηγική μετάλλαξης [89], τις στρα-
τηγικές μετάλλαξης που παράχθηκαν μέσω γενετικού προγραμματισμού [229], τις
στρατηγικές που ενσωματώνουν χωρική πληροφορία στη δομή τους [84], καθώς και
νέες κλάσεις στρατηγικών μετάλλαξης που προσπαθούν να συνδυάσουν τις παρα-
πάνω στρατηγικές σύμφωνα με το διερευνητικό χαρακτήρα τους [76,288].

Η διαδικασία του Ανασυνδυασμού ή της Διασταύρωσης: Μετά την εφαρμογή
της διαδικασίας της μετάλλαξης, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο εξέλιξης, το οποίο εί-
ναι η διαδικασία του ανασυνδυασμού ή της διασταύρωσης (recombination ή crossover).
Η εν λόγω διαδικασία που εφαρμόζεται μέσω του αντίστοιχου τελεστή αποσκοπεί
στην περαιτέρω αύξηση της ποικιλομορφίας του πληθυσμού. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας του ανασυνδυασμού, οι κλασι-
κοί ΔΕΑ δεν είναι αποδοτικοί σε συναρτήσεις με πολλαπλούς βελτιστοποιητές [245].
Έτσι, λοιπόν, τα μεταλλαγμένα άτομα συνδυάζονται με άλλα προκαθορισμένα άτομα
του πληθυσμού, που ονομάζονται άτομα στόχου (target individuals), για να παρα-
χθούν τα δοκιμαστικά άτομα (trial individuals). Τόσο οι κλασικές όσο και οι ευρέως
διαδεδομένες παραλλαγές των ΔΕΑ χρησιμοποιούν δύο κύριες διαδικασίες ανασυν-
δυασμού, την εκθετική (exponential) και τη διωνυμική ή ομοιόμορφη διαδικασία
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ανασυνδυασμού (binomial ή uniform crossover) [53, 245, 280, 329]. Παρόλο που
η εκθετική διαδικασία ανασυνδυασμού προτάθηκε αρχικά στην εργασία των Storn
και Price [279], στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται κυρίως η διωνυμική διαδικα-
σία [53,245,280].

Η εκθετική διαδικασία ανασυνδυασμού είναι εμπνευσμένη από του τελεστές δια-
σταύρωσης του ενός και των δύο σημείων που χρησιμοποιούνται κυρίως στους Γε-
νετικούς Αλγόριθμους. Έτσι, το δοκιμαστικό διάνυσμα περιέχει μια ακολουθία από
διαδοχικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από το μεταλλαγμένο διάνυσμα. Συγκεκρι-
μένα, αρχικά επιλέγεται έναν τυχαίος ακέραιος αριθμός n, ομοιόμορφα στο διά-
στημα [1, D], ο οποίος αντιστοιχεί στο σημείο εκκίνησης από το οποίο θα εφαρμο-
στεί η διαδικασία του ανασυνδυασμού. Στη συνέχεια, για να μετρηθεί ο αριθμός των
συνιστωσών, που θα συμβάλει το μεταλλαγμένο διάνυσμα, στο διάνυσμα στόχου,
επιλέγεται άλλος ένας ακέραιος L μεταξύ των τιμών {1, 2, . . . , D}. Χρησιμοποιών-
τας αυτούς τους αριθμούς, το δοκιμαστικό διάνυσμα υπολογίζεται σύμφωνα με την
ακόλουθη εξίσωση:

uig,j =

{
vig,j , for j = 〈n〉D, 〈n+ 1〉D, . . . , 〈n+ L− 1〉D,
xig,j , for all other j ∈ [1, D],

(2.8)

όπου οι γωνιακές αγκύλες 〈·〉D υποδηλώνουν την πράξη modulo ως προς D. Επι-
πρόσθετα, για να υπολογιστεί ο ακέραιος αριθμός L ∈ {1, 2, . . . , D} χρησιμοποιείται
η ακόλουθη αλγοριθμική διαδικασία:
1: L = 0;
2: repeat
3: L = L+ 1;
4: until (rand(0, 1) < CR) and (L < D)

όπου η παράμετρος CR ∈ [0, 1] ονομάζεται συντελεστής ανασυνδυασμού ή συντελε-
στής διασταύρωσης (recombination factor ή crossover rate) και αποτελεί τη δεύτερη
κύρια παράμετρο των ΔΕΑ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε v > 0 ισχύει ότι η πιθανότητα
P (L > v) = (CR)v−1 [50,245]. Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε μεταλλαγμένο άτομο
επιλέγονται νέες τιμές για τους αριθμούς n και L.

Αντίθετα, η διαδικασία της διωνυμικής ή ομοιόμορφης διασταύρωσης εφαρμό-
ζεται σε κάθε στοιχείο j (j = 1, 2, . . . , D) του μεταλλαγμένου διανύσματος vig. Συγ-
κεκριμένα, για κάθε στοιχείο του μεταλλαγμένου διανύσματος επιλέγεται ένας τυ-
χαίος πραγματικός αριθμός r στο διάστημα [0, 1] και συγκρίνεται με το συντελεστής
διασταύρωσης CR. Εάν r 6 CR, τότε επιλέγεται ως το στοιχείο j του δοκιμαστι-
κού διανύσματος uig, το στοιχείο j του μεταλλαγμένου διανύσματος vig, διαφορετικά
επιλέγεται το στοιχείο j του διανύσματος στόχου xig. Αυτή η διαδικασία μπορεί να
περιγραφεί σύντομα μέσω του ακόλουθου τύπου:

uig,j =

{
vig,j , εάν (randi,j(0, 1) 6 CR ή j = jrand),

xig,j , διαφορετικά,
(2.9)

όπου randi,j(0, 1) είναι ένας τυχαίος αριθμός ομοιόμορφα κατανεμημένος στο διά-
στημα [0, 1] και διαφορετικός για κάθε στοιχείο j του εκάστοτε ατόμου, καθώς και
jrand ∈ {1, 2, . . . , D} είναι ένας τυχαία επιλεγμένος ακέραιος αριθμός, ο οποίος εξα-
σφαλίζει ότι τουλάχιστον ένα στοιχείο του μεταλλαγμένου διανύσματος θα ανατεθεί
στο διάνυσμα στόχου. Είναι προφανές ότι η επίδραση του τελεστή μετάλλαξης είναι
πολύ μικρή όταν ο συντελεστής του ανασυνδυασμού πάρει τιμές κοντά στο μηδέν,
καθώς το μεταλλαγμένο άτομο και το άτομο στόχου γίνονται ταυτόσημα. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι μικρές τιμές του συντελεστή ανασυνδυασμού δημιουργούν
κατανομές σημείων οι οποίες είναι παράλληλες προς τους άξονες συντεταγμένων
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του εκάστοτε προβλήματος. Αντίθετα, μεγάλες τιμές του συντελεστή ανασυνδυασμού
δημιουργούν κατανομές σημείων που προσεγγίζουν την κανονική κατανομή και δεν
είναι ευαίσθητες σε περιστροφές του χώρου αναζήτησης.

Η διαδικασία της Επιλογής: Τέλος, η διαδικασία της επιλογής χρησιμοποιείται
για να διατηρήσει τα πιο ελπιδοφόρα δοκιμαστικά άτομα στην επόμενη γενιά καθώς
και να διατηρήσει σταθερό το μέγεθος του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της εξελι-
κτικής διαδικασίας [245]. Οι κλασικοί Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι υιοθετούν
ένα απλό μονότονο σχήμα επιλογής ή όπως αλλιώς ονομάζεται ένα σχήμα ελιτίστι-
κης επιλογής. Συγκεκριμένα, συγκρίνονται οι τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης
μεταξύ του διανύσματος στόχου xig και του δοκιμαστικού ατόμου uig. Εάν το δοκι-
μαστικό διάνυσμα έχει καλύτερη (εδώ μικρότερη) συναρτησιακή τιμή τότε γίνεται
αποδεκτό για την επόμενη γενιά, διαφορετικά διατηρείται στον πληθυσμό το διά-
νυσμα στόχου. Συνεπώς, η διαδικασία της επιλογής μπορεί συνοπτικά να οριστεί
ως:

xig+1 =

{
uig, if f(uig) < f(xig),

xig, otherwise.
(2.10)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί και μη-μονότονα σχήματα
επιλογής σε μία προσπάθεια να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση των ΔΕΑ [86].

Στον Αλγόριθμο 2.2 παρουσιάζεται συνοπτικά η αλγοριθμική δομή του Διαφο-
ροεξελικτικού Αλγόριθμου, ο οποίος χρησιμοποιεί τη στρατηγική μετάλλαξης DE/-
rand/1 και τη διωνυμική διαδικασία ανασυνδυασμού, (DE/rand/1/bin). Γενικά,
τα αλγοριθμικά σχήματα των ΔΕΑ μπορούν να χαρακτηριστούν σύμφωνα με τον
συμβολισμό ΑλγΔΕΑ/βάση/νούμερο/διασταύρωση, όπου ο συμβολισμός βάση αν-
τιστοιχεί στο άτομο που θα χρησιμοποιηθεί ως άτομο βάσης στη στρατηγική μετάλ-
λαξης του ΔΕΑ, νούμερο το πλήθος των διαφορών που ενσωματώνονται στη στρατη-
γική μετάλλαξης και διασταύρωση η διαδικασία διασταύρωσης που χρησιμοποιεί-
ται στο ΔΕΑ, δηλαδή είτε exp για την εκθετική διασταύρωση είτε bin για την διω-
νυμική [53, 84, 245]. Σε αυτή την διατριβή χρησιμοποιείται συνήθως η διωνυμική
διασταύρωση στις στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ, έτσι για να απλοποιηθεί ο συμβο-
λισμός, ο όρος της διασταύρωση δεν θα λαμβάνεται πια υπόψιν στον τελικό συμβο-
λισμό.

2.3.2 Νοημοσύνη Σμηνών

Η Νοημοσύνη Σμηνών (ΝΣ) (Swarm Intelligence (SI)) είναι ένας κλάδος της Υπο-
λογιστικής Νοημοσύνης η οποία μελετά τη συλλογική συμπεριφορά (collective be-
havior) και την εκδηλωμένη νοημοσύνη (emergent intelligence) η οποία εμφανίζε-
ται σε αποκεντρωμένα, αυτο-οργανωμένα συστήματα ή πληθυσμούς [23,70]. Η έκ-
φραση «Νοημοσύνη Σμηνών» εισήχθη από τους Beni και Wang στα τέλη της δεκα-
ετίας 1980 [17,18] στο πλαίσιο της μελέτης κυψελοειδών ρομποτικών συστημάτων
(cellular robot systems). Τα κυψελοειδή ρομποτικά συστήματα αποτελούνται από
ομάδες απλών ρομπότ τα οποία υπακούν σε απλούς κανόνες και αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους. Έτσι κατά τη διάρκεια του χρόνου, άρχισαν να αυτο-οργανώνονται
μέσω αλληλεπιδράσεων με τους πλησιέστερους γείτονές τους, εμφανίζοντας συλλο-
γική συμπεριφορά.

Η Νοημοσύνη Σμηνών προήλθε από την παρατήρηση της συμπεριφοράς με την
οποία τα σμήνη πουλιών και οι αποικίες μυρμηγκιών οργανώνονται σε κοινωνίες,
οδηγώντας στο σχεδιασμό πολύ αποδοτικών αλγορίθμων βελτιστοποίηση και ομαδο-
ποίησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι μελέτες της συμπεριφοράς
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Αλγόριθμος 2.2 Το αλγοριθμικό σχήμα της κλασικής μεθόδου DE/rand/1/bin
1: Αρχικοποίηση μετρητή γενιών g = 0
2: /* Αρχικοποίηση των ατόμων του πληθυσμού: Pg = {x1g, x2g, . . . , xNP

g }, με
xig = {xi1,g, xi2,g, . . . , xiD,g} για i = 1, 2, . . . , NP κατανεμημένων ομοιόμορφα στο
χώρο βελτιστοποίησης που ορίζεται στο [L,U ].*/

3: for i = 1 έως NP do
4: for j = 1 έως D do
5: xi0,j = Lj + randj(0, 1) · (Uj − Lj)
6: end for
7: Αξιολόγησε το άτομο xi0 μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης
8: end for
9: while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
10: Ανανέωσε το μετρητή γενιών με g = g + 1
11: for i = 1 έως NP do
12: /* Η διαδικασία της μετάλλαξης */
13: Επέλεξε τυχαίους ακεραίους αριθμούς r1, r2, r3 ∈ Sr = {1, 2, . . . , NP} \ {i}

από ομοιόμορφη κατανομή
14: /* Για κάθε διάνυσμα στόχου xig δημιούργησε το αντίστοιχο μεταλλαγμένο

διάνυσμα vig χρησιμοποιώντας τον τελεστή μετάλλαξης που ορίζεται από την
Εξίσωση (2.3) */

15: for j = 1 έως D do
16: vij,g = xr1j,g + F (xr2j,g − xr3j,g)
17: end for
18: /* Η διαδικασία του ανασυνδυασμού: */
19: /* Για κάθε διάνυσμα στόχου xig δημιούργησε το αντίστοιχο δοκιμαστικό

διάνυσμα uig εφαρμόζοντας τη διωνυμική διαδικασία ανασυνδυασμού.*/
20: jrand = ένας ομοιόμορφα κατανεμημένος τυχαίος ακέραιος αριθμός ∈ {1,

2, . . . , D}
21: for j = 1 έως D do

22: uig,j =

{
vig,j , εάν (randi,j(0, 1) 6 CR ή j = jrand),

xig,j , διαφορετικά,
23: end for
24: /* Η διαδικασία της επιλογής */
25: if f(uig) < f(xig) then
26: xig+1 = uig
27: if f(uig) < f(xbestg ) then
28: xbestg = uig και f(x

best
g ) = f(uig)

29: end if
30: else
31: xig+1 = xig
32: end if
33: end for
34: end while

αναζήτησης τροφής των μυρμηγκιών, καθώς και η χαριτωμένη, αλλά απρόβλεπτη,
χορογραφία των πτηνών.

Συστήματα Νοημοσύνης Σμηνών τυπικά αποτελούνται από έναν πληθυσμό απλών
πρακτόρων (agents) ή σωματιδίων (particles) που αλληλεπιδρούν τοπικά μεταξύ
τους και συνολικά με το περιβάλλον τους. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί συχνά
στην εμφάνιση συλλογικής συμπεριφοράς και εκδηλωμένης νοημοσύνης, οι οποίες
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δεν είναι κωδικοποιημένες στις ενέργειες ή στις λειτουργίες των απλών πρακτόρων
ή σωματιδίων. Για την ανάλυση των μηχανισμών τους απαιτούνται γνώσεις από διά-
φορους επιστημονικούς κλάδους, όπως αυτών της βιολογίας, της φυσικής, της επι-
στήμη των υπολογιστών, και των μαθηματικών.

Αξίζει να σημειωθούν οι βασικές αρχές της Νοημοσύνης Σμηνών όπως ορίστηκαν
από τον Mark Millonas στο Ινστιτούτο Santa Fe [188]:

– H αρχή της Γειτνίασης (Proximity Principle): όλα τα σωματίδια του σμήνους
πρέπει να είναι ικανά να πραγματοποιούν απλούς χρονικούς και χωρικούς
υπολογισμούς.

– H αρχή της Ποιότητας (Quality Principle): όλα τα σωματίδια του σμήνους
πρέπει να είναι ικανά να αντιδρούν όχι μόνο σε χρονικούς και χωρικούς πα-
ράγοντες, αλλά και σε ποιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος.

– H αρχή των Ποικίλων αντιδράσεων (Diverse Response Principle): το σμήνος
πρέπει να έχει ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων για να είναι ικανό να αντιμετωπίζει
αλλαγές στο περιβάλλον.

– H αρχή της Ευστάθειας (Stability Principle): το σμήνος δεν πρέπει να αλλάζει
τη συμπεριφορά του με μια αμελητέα αλλαγή στο περιβάλλον.

– H αρχή της Προσαρμοστικότητας (Adaptability Principle): το σμήνος πρέπει
να έχει την ικανότητα να προσαρμόζει την συμπεριφορά του ανάλογα με τις
αλλαγές του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψιν του το υπολογιστικό κόστος
αυτών.

Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, ένα σύστημα σμήνους αποτελείται από ένα σύνολο
σωματιδίων τα οποία αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον.
Η νοημοσύνη του εκάστοτε συστήματος σμήνους ορίζεται ως μια εκδηλωμένη ιδιό-
τητά του, που απορρέει από τις αρχές της Γειτνίασης, της Ποιότητας, των Ποικίλων
αντιδράσεων, της Ευστάθειας και της Προσαρμοστικότητας [55].

Το ερευνητικό πεδίο της Νοημοσύνης Σμηνών σημείωσε τεράστια εξέλιξη στις αρ-
χές της δεκαετίας του 2000, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο βασικούς κλάδους
της: 1) στη Βελτιστοποίηση με Αποικία Μυρμηγκιών (ΒΑΜ) (Ant Colony Optimiza-
tion (ACO)) [23], η οποία βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες μυρμηγκιών
αναζητούν τροφή, επιλέγοντας τη συντομότερη διαδρομή μεταξύ της πηγής τροφής
και της βάσης τους, και 2) τη Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων (ΒΣΣ) (Particle
Swarm Optimization (PSO)) [68, 148], η οποία βασίζεται στην κοινωνική συμπε-
ριφορά και στους κανόνες που ακολουθούν τα μέλη ενός πληθυσμού ειδών στην
φύση, όπως τα σμήνη πουλιών και τα κοπάδια ψαριών.

Στην παρούσα διατριβή δίνεται έμφαση στη Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματι-
δίων, καθώς αναπτύσσονται νέες μέθοδοι ΒΣΣ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ως
εκ τούτου, για λόγους πληρότητας στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά
ο αλγόριθμος και τα κύρια χαρακτηριστικά της Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματι-
δίων.

Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων

Η Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων (ΒΣΣ) (Particle Swarm Optimization
(PSO)) [68] είναι ένας στοχαστικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης, ο οποίος ανήκει
στην ευρεία κατηγορία των μεθόδων Νοημοσύνης Σμηνών. Ο αλγόριθμος ΒΣΣ θε-
σπίστηκε από τους Kennedy και Eberhart το 1995 στην εργασία [68], ενώ πηγή έμ-
πνευσης για την ανάπτυξή του ήταν η κοινωνική συμπεριφορά και οι κανόνες που
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ακολουθούν τα μέλη ενός πληθυσμού ειδών στη φύση, όπως τα σμήνη πουλιών και
τα κοπάδια ψαριών. Ο αλγόριθμος ΒΣΣ βασίζεται σε ένα κοινωνικό-ψυχολογικό μο-
ντέλο της κοινωνικής επιρροής και της κοινωνικής μάθησης. Η βασική υπόθεση για
την ανάπτυξη του αλγορίθμου ΒΣΣ είναι ότι η κοινωνική ανταλλαγή πληροφορίας
μεταξύ των μελών του ίδιου είδους μπορεί να επιφέρει ένα εξελικτικό πλεονέκτημα
στον εκάστοτε πληθυσμό. Επιπρόσθετα, η συμπεριφορά των ατόμων ενός σμήνους
αντιστοιχεί σε θεμελιώδεις κανόνες, όπως είναι η αντιστοίχιση της ταχύτητας του
πλησιέστερου γείτονα και τη διατήρηση της βέλτιστης απόστασης από τα γειτονικά
μέλη [41,69,148]. Ο αλγόριθμος ΒΣΣ είναι ικανός να αντιμετωπίσει διακριτές, μη-
διαφορίσιμες, ασυνεχείς αντικειμενικές συναρτήσεις με πολλαπλά τοπικά βέλτιστα.
Τα τελευταία χρόνια οι αλγόριθμοι ΒΣΣ γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς λόγω της
σχετικής απλότητας τους καθώς και της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν αποτε-
λεσματικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου [42,71,241,269].

Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ΒΣΣ είναι ένας στοχαστικός αλγόριθμος βελτι-
στοποίησης ο οποίος χρησιμοποιεί έναν πληθυσμό (σμήνος) από υποψήφιες λύσεις
(σωματίδια) για να εξετάσει αποτελεσματικά τις πιο υποσχόμενες περιοχές του χώ-
ρου αναζήτησης. Ένας αλγόριθμος ΒΣΣ ενσωματώνει δύο κύριες έννοιες στο σμή-
νος του, το σμήνος εξερεύνησης (explorer-swarm) και το σμήνος μνήμης (memory-
swarm) [42]. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθμου, κάθε σωματίδιο (par-
ticle) του σμήνους (swarm) κινείται με μία προσαρμοζόμενη ταχύτητα μέσα στο
χώρο αναζήτησης, σε μια προσπάθεια να εξερευνήσει τις πιο υποσχόμενες περιοχές
του εκάστοτε προβλήματος (σμήνος εξερεύνησης) και παράλληλα να διατηρήσει στη
μνήμη/εμπειρία του την καλύτερη θέση που συνάντησε κατά την εξελικτική διαδι-
κασία (σμήνος μνήμης). Στους αλγόριθμους ΒΣΣ υπάρχουν δύο κύριες εκδόσεις, η
ολική ΒΣΣ (ΟΒΣΣ) (global version) και η τοπική ΒΣΣ (ΤΒΣΣ) (local version). Στην
ολική έκδοση της ΒΣΣ η καλύτερη θέση που εντοπίστηκε από τα σωματίδια του σμή-
νος κοινοποιείται σε όλα τα σωματίδια. Αντίθετα, η τοπική έκδοση της ΒΣΣ ενσωμα-
τώνει στη δομή του αλγορίθμου την έννοια της γειτονιάς, όπου η καλύτερη θέση του
κάθε σωματιδίου κοινοποιείται μόνο μεταξύ των γειτονικών του σωματιδίων. Στη βι-
βλιογραφία έχουν προταθεί πολλών ειδών γειτονιές με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Έτσι, οι γειτονιές μπορούν να έχουν είτε στατική δομή με προκαθορισμένες τοπολο-
γίες, είτε δυναμική δομή με μεταβλητές ή προσαρμοζόμενες τοπολογίες. Επιπλέον,
οι γειτονιές μπορούν να ενσωματώνουν χωρική ή μη πληροφορία βάσει των χαρα-
κτηριστικών του προς επίλυση προβλήματος [25,43,69,106,147,184,185,226].

Πιο συγκεκριμένα, κάθε σωματίδιο αναπαρίσταται από ένα διάνυσμα διάστασης
D ενώ το σμήνος του αλγορίθμου S αποτελείται από NP σωματίδια. Έτσι, εάν g
είναι το τρέχον χρονικό βήμα του αλγορίθμου (γενιά - generation) τότε το σμήνος
συμβολίζεται ως:

Sg = {X1
g , X

1
g , . . . , X

NP
g }.

Επομένως, η θέση του i-οστού σωματιδίου του σμήνους μπορεί να αναπαρασταθεί
ως:

Xi
g = (Xi,1

g , Xi,2
g , . . . , Xi,D

g ).

Η ταχύτητά του κάθε σωματιδίου είναι επίσης ένα διάνυσμα διάστασης D και για το
i-οστό σωματίδιο του σμήνους μπορεί να αναπαρασταθεί ως:

V i
g = (V i,1

g , V i,2
g , . . . , V i,D

g ).

Η καλύτερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ το i-οστό σωματίδιο (δηλαδή η μνήμη του ή
η εμπειρία του) συμβολίζεται ως:

P i
g = (P i,1

g , P i,2
g , . . . , P i,D

g ).
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Σε προβλήματα ελαχιστοποίησης καλύτερο σωματίδιο θεωρείται αυτό που έχει μι-
κρότερη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης του προβλήματος. Με P best

g , συμβολί-
ζεται το καλύτερο σωματίδιο όλου του σμήνους, ενώ με P besti

g , το καλύτερο σωματίδιο
της γειτονιάς του i-οστού σωματιδίου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, η γειτονιά του κάθε σωματιδίου ορίζεται συνήθως
μέσω του δείκτη του και όχι μέσω της χωρικής του θέσης, δηλαδή της πραγματι-
κής του γειτονιάς στο χώρο βελτιστοποίησης. Η πλειοψηφία των αλγορίθμων ΒΣΣ
χρησιμοποιούν την τοπολογία δακτυλίου, όπου η γειτονιά του κάθε σωματιδίου απο-
τελείται από τα σωματίδια με γειτονικούς δείκτες [25,106,184]. Για παράδειγμα η
γειτονιά του σωματιδίου i περιλαμβάνει τα σωματίδια με δείκτες (i− rd) και (i+ rd),
όπου rd συμβολίζει την ακτίνα της γειτονιάς σε τοπολογία δακτυλίου και συνήθως
χρησιμοποιείται rd = 1. Η τοπολογία δακτυλίου είναι κλειστή ως προς τα άκρα της,
δηλαδή το σωματίδιο με δείκτη NP έχει γείτονες τα σωματίδια με δείκτες NP − 1
και 1, ενώ το σωματίδιο με δείκτη 1 έχει γείτονες τα σωματίδια με δείκτες NP και
2. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί και μελετηθεί διάφορες άλλες τοπολογίες δει-
κτών [25,69,106,147,184,185,226] οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά-
λογα με το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιείται κυρίως μία πρόσφατη έκ-
δοση του αλγορίθμου ΒΣΣ που προτάθηκε από τους Clerc και Kennedy [41] το
2002, ονομαστικά ο αλγόριθμος ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού (canonical PSO)
ή απλά χPSO. Ο αλγόριθμος χPSO χρησιμοποιεί την παράμετρο χ, γνωστή ως πα-
ράγοντας περιορισμού. Ο κύριος ρόλος του παράγοντα περιορισμού είναι να ελέγχει
το μέγεθος των ταχυτήτων των σωματιδίων, έτσι ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο
της «έκρηξης των ταχυτήτων» του σμήνους το οποίο επιδρά αρνητικά στην απόδοση
του αλγορίθμου και εμποδίζει σημαντικά τη σύγκλιση του [8, 41]. Ως εκ τούτου,
όπως ορίζεται στην εργασία [41], σε κάθε χρονικό βήμα του αλγορίθμου g, η δυνα-
μική συμπεριφορά των σωματιδίων του σμήνους ανανεώνεται χρησιμοποιώντας τις
ακόλουθες εξισώσεις:

V i
g+1 = χ

(
V i
g + c1r1

(
P i
g −Xi

g

)
+ c2r2

(
P besti
g −Xi

g

))
, (2.11)

Xi
g+1 = Xi

g + V i
g+1, (2.12)

για i = 1, 2, . . . ,NP , όπου χ είναι ο παράγοντας περιορισμού, c1 και c2 είναι θετικές
σταθερές γνωστές ως η γνωστική και κοινωνική παράμετρος αντίστοιχα και r1, r2
τυχαίοι πραγματικοί αριθμοί ομοιόμορφα επιλεγμένοι μέσα στο διάστημα [0, 1]. Η
γνωστική παράμετρος είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, της επιρροής της καλύτερης
εμπειρίας του εκάστοτε σωματιδίου, που έχει βρεθεί μέχρι το τρέχον χρονικό βήμα,
ενώ η κοινωνική παράμετρος για τον έλεγχο της επιρροής της καλύτερης θέσης της
κοινωνίας του, δηλαδή είτε ολόκληρου του σμήνους ή της γειτονιάς του.

Επιπρόσθετα, στην εργασία [41], μέσω ανάλυσης ευστάθειας προτάθηκε ότι ο
παράγοντας περιορισμού ακολουθεί τον τύπο:

χ =
2κ

|2− φ−
√

φ2 − 4φ|
, (2.13)

όπου φ = c1 + c2, κ = 1. Επιπλέον για την εξασφάλιση της γρήγορης σύγκλισης
του αλγορίθμου η τιμή του φ πρέπει να ικανοποιεί την ανίσωση φ > 4. Οι τυπικές
τιμές των παραμέτρων που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι φ = 4.1, με χ = 0.72984
και c1 = c2 = 2.05 [25,41]. Στον Αλγόριθμο 2.3 παρουσιάζεται συνοπτικά το κύριο
αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου χPSO.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές επιλέχτηκαν έτσι ώστε να αποτραπεί
το φαινόμενο της «έκρηξης των ταχυτήτων» του σμήνους [8, 41]. Αν και δείχθηκε
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Αλγόριθμος 2.3 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου χPSO

1: /* Αρχικοποίηση σωματιδίων του σμήνους: Sg=0 = {X1
g=0, X

2
g=0, . . . ,x

NP
g=0},

ομοιόμορφα στο χώρο βελτιστοποίησης που ορίζεται στο [L,U ], */
2: for i = 1 έως NP do
3: for j = 1 έως D do
4: Xi,j

g=0 = Lj + randj(0, 1) · (Uj − Lj)
5: end for
6: Αξιολόγησε το σωματίδιο Xi

g=0 μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης
7: end for
8: for κάθε χρονικό βήμα g (γενιά) do
9: for κάθε σωματίδιο i στο σμήνος do
10: /* Ανανέωσε τη θέση και την ταχύτητα του i-οστού σωματιδίου: */
11: for j = 1 έως D do

12: V i,j
g+1 = χ

(
V i,j
g + c1r1

(
P i,j
g −Xi,j

g

)
+ c2r2

(
P besti,j
g −Xi,j

g

))
,

13: Xi,j
g+1 = Xi,j

g + V i,j
g+1.

14: end for
15: Αξιολόγησε το σωματίδιο, Xi,j

g+1, μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης,
f(Xi

g+1).
16: /* Ανανέωσε τη γνωστική εμπειρία του σμήνους: */
17: if f(Xi

g+1) < f(P i
g) then

18: P i
g = Xi

g+1

19: end if
20: end for
21: /* Ανανέωσε την κοινωνική εμπειρία του σμήνους: */
22: for κάθε σωματίδιο i το σμήνους do
23: for κάθε γείτονα Xn

g+1 του i-οστού σωματιδίου do
24: if f(P i

g+1) < f(P besti
g ) then

25: P besti
g+1 = P i

g+1

26: end if
27: end for
28: end for
29: end for

ότι δεν είναι απαραίτητος ο περιορισμός των ταχυτήτων με άλλο τρόπο, συνήθως
ενσωματώνεται ένας επιπλέον μηχανισμός ελέγχου των ταχυτήτων. Ένας από τους
πρώτους μηχανισμούς που προτάθηκαν και καθιερώθηκαν στη βιβλιογραφία είναι ο
περιορισμός των ταχυτήτων χρησιμοποιώντας μία νέα παράμετρο, Vmax, ως φράγμα
στην απόλυτη τιμή της ταχύτητας του εκάστοτε σωματιδίου. Συγκεκριμένα, έχοντας
ορίσει την τιμή Vmax, μετά από την ανανέωση της ταχύτητας του σωματιδίου i, V i

g+1

εφαρμόζεται ο παρακάτω έλεγχος:

V i,j
g+1 =


Vmax, V i,j

g+1 > Vmax,

−Vmax, V i,j
g+1 < −Vmax,

V i,j
g+1, διαφορετικά.

(2.14)

Η παράμετρος Vmax καθορίζεται από το χρήστη και συνήθως ορίζεται ίση με το μισό
του εύρους βελτιστοποίησης που χρησιμοποιείται ανά συντεταγμένη. Ως εκ τούτου,
περιορίζονται οι ταχύτητες των σωματιδίων του σμήνους και αποφεύγεται το φαινό-
μενο της «έκρηξης των ταχυτήτων» του σμήνους.
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2.4 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Η ιδέα των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) προέρχεται από τον τρόπο λει-
τουργίας των βιολογικών νευρωνικών δικτύων του ανθρώπινου εγκεφάλου. Από την
στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία υπολογισμών είναι τελείως διαφορετική
ανάμεσα στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (H/Y), ξεκίνησε μία προσπάθεια προσομοίωσης των μεθόδων μάθησης
και λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου από τους H/Y.

Η προσπάθεια για την κατανόηση του εγκεφάλου, αρχικά οφείλεται στην εργα-
σία του Ramón y Cajál (1911), που εισήγαγε την ιδέα των νευρώνων ως τα δομικά
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συνήθως, οι νευρώνες είναι πέντε με
έξι τάξεις πιο αργοί από τις λογικές πύλες που κατασκευάζονται από σιλικόνη. Σε
ένα chip σιλικόνης πραγματοποιούνται γεγονότα της τάξης του νάνο-δευτερολέπτου
(nanosecond)

(
10−9s

)
, αντιθέτως τα γεγονότα στους βιολογικούς νευρώνες πραγμα-

τοποιούνται στην τάξη των χιλιοστό-δευτερολέπτων (millisecond)
(
10−3s

)
. Ωστόσο ο

εγκέφαλος, αναπληρώνει τη σχετικά αργή ταχύτητα επεξεργασίας, που έχουν οι νευ-
ρώνες του, χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό νευρώνων (νευρωνικών
κυττάρων) με πάρα πολλές διασυνδέσεις. Υπολογίζεται ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο
πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 10 δισεκατομμύρια νευρώνες και 60 τρισεκατομμύ-
ρια συνάψεις [171].

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο, μη γραμμικό και πα-
ράλληλο ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Έχει την ικανότητα να
οργανώνει τους νευρώνες με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει συγκεκριμένους υπολογι-
σμούς πολύ πιο γρήγορα από το γρηγορότερο ηλεκτρονικό υπολογιστή που υπάρ-
χει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπολογισμών περιλαμβάνουν την αναγνώριση
προτύπων (pattern recognition), τη λειτουργία της αντίληψης (perception), την λει-
τουργία της όρασης και τη λειτουργία της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί εργασίες αναγνώρισης, π.χ.
να αναγνωρίζει ένα γνώριμο πρόσωπο σε μια άγνωστη σκηνή, σε περίπου 100 με
200 ms, ενώ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρειάζεται μέρες για να το
πραγματοποιήσει.

Επιπρόσθετο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι η
πλαστικότητα, δηλαδή η ικανότητα του συστήματος των νευρώνων να προσαρμόζεται
στο περιβάλλον. Στον εγκέφαλο ενός ενήλικα ανθρώπου, η πλαστικότητα μπορεί να
εκφραστεί με δύο τρόπους: με τη δημιουργία νέων συνάψεων μεταξύ των νευρώνων
και με την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Όπως στον ανθρώπινο εγκέφαλο, έτσι
και στα ΤΝΔ η πλαστικότητα είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των νευρώνων σαν
αυτόνομες μονάδες επεξεργασίας πληροφοριών. Στη γενική τους μορφή, τα ΤΝΔ εί-
ναι μηχανές που έχουν σχεδιαστεί για να μοντελοποιούν τον τρόπο με τον οποίο
ο εγκέφαλος εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Ένα ΤΝΔ συνήθως υλοποιείται με
την χρήση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή προσομοιώνεται με τη χρήση λογισμικού
σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρακάτω δίνεται ο ορισμός ενός ΤΝΔ όπως προ-
τείνεται από τους Aleksander και Morton στην εργασία [5]:

Ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο είναι ένας μαζικά παράλληλος και κατανε-
μημένος επεξεργαστής κατασκευασμένος από απλές μονάδες επεξεργασίας
(νευρώνες), που έχει μια φυσική τάση στο να αποθηκεύει εμπειρική γνώση
και έχει την ικανότητα να την χρησιμοποιήσει. Ομοιάζει με τον ανθρώπινο
εγκέφαλο με δύο τρόπους:

– η γνώση λαμβάνεται στο δίκτυο από το περιβάλλον μέσω μιας διαδι-
κασίας εκπαίδευσης,
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– η αποθήκευση της γνώσης γίνεται μέσω των βαρών που υπάρχουν στις
διασυνδέσεις μεταξύ των νευρώνων.

Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ καλείται αλγόριθμος εκπαίδευσης, και ο
κύριος ρόλος της είναι να μεταβάλει κατάλληλα τα βάρη των διασυνδέσεων του δι-
κτύου, έτσι ώστε το δίκτυο να παράγει την επιθυμητή έξοδο. Συνήθως, εκτός από τη
μεταβολή των βαρών ενός ΤΝΔ, το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει και την
τοπολογία του, όπως συμβαίνει στους νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Στη βιβλιογραφία των ΤΝΔ έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί πολλοί τύποι –
αρχιτεκτονικές δικτύων για την αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων, όπως τα
Πολυστρωματικά Δίκτυα Εμπρόσθιας Τροφοδότησης ΤΝΔ, τα Αναδρομικά ΤΝΔ, τα
Υψηλής Τάξης ΤΝΔ, κ.α.. Ανάλογα με τον τύπο του ΤΝΔ υπάρχουν και διαφορετικά
μοντέλα υπολογιστικών μονάδων (νευρώνων) τα οποία αποτελούν την πιο βασική μο-
νάδα επεξεργασίας πληροφοριών ενός ΤΝΔ. Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα
υπολογιστικών μονάδων είναι ο τεχνητός νευρώνας ή απλά νευρώνας (artificial neu-
ron) ο οποίος ενσωματώνεται στα Εμπρόσθιας Τροφοδότησης ΤΝΔ. Ένας τεχνητός
νευρώνας, αποτελείται από έναν αριθμό, n, από συνάψεις, ένα διάνυσμα βαρών w,
μία συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function), f, και μία έξοδο y.

Η κύρια λειτουργία ενός νευρώνα είναι η επεξεργασία ενός διανύσματος εισόδου
x = [x1, x2, . . . , n], ώστε να παραχθεί μία έξοδος y. Συγκεκριμένα:

y = f(〈x,w〉) = f

(
n∑

i=0

wixi

)
,

όπου το εσωτερικό γινόμενο u = 〈x,w〉, αποτελεί το όρισμα της συνάρτησης ενερ-
γοποίησης f και είναι γνωστό ως επίπεδο διέγερσης (excitation level). Η συνάρτηση
ενεργοποίησης, f ορίζει την έξοδο του νευρώνα σε σχέση με τη δυνατότητα ενερ-
γοποίησης στην είσοδό του. Στη βιβλιογραφία των ΤΝΔ έχουν προταθεί και χρησι-
μοποιηθεί διάφορες συναρτήσεις ενεργοποίησης. Ενδεικτικά, οι πιο διαδεδομένες
είναι:

1. Η συνάρτηση κατώφλι (Threshold function):

f(u) =

{
1, αν u ≥ 0
0, αν u ≤ 0

2. Η τμηματικά γραμμική συνάρτηση (piecewise linear function):

f(u) =


1, αν u > 1
0, αν u 6 0
ξ, αν 0 < u < 1

όπου ξ μία οποιαδήποτε πραγματική τιμή, καθορισμένη από το χρήστη ανά-
λογα με το πρόβλημα προς αντιμετώπιση.

3. Η λογιστική συνάρτηση (logistic) ή σιγμοειδής (sigmoid):

f(u) =
1

1 + exp(−αu)

όπου α είναι η παράμετρος κλίσης της σιγμοειδούς συνάρτησης.

4. Η υπερβολική εφαπτομένη (hyperbolic tangent):

f(u) = tanh(u)
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Ο τρόπος με τον οποίο οι νευρώνες ενός ΤΝΔ είναι δομημένοι, ορίζει την αρ-
χιτεκτονική του ΤΝΔ και είναι στενά συνδεδεμένος με τον αλγόριθμο εκπαίδευσης
του δικτύου. Στην πιο κλασική τους μορφή, δηλαδή στα Εμπρόσθιας Τροφοδότησης
ΤΝΔ, οι νευρώνες του δικτύου οργανώνονται σε διάφορα επίπεδα. Συγκεκριμένα, ένα
Εμπρόσθιας Τροφοδότησης ΤΝΔ αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων εισόδου που
αποτελούν το επίπεδο εισόδου, ένα ή περισσότερα κρυφά επίπεδα που αποτελούνται
από νευρώνες που εκτελούν υπολογισμούς και ένα επίπεδο εξόδου αποτελούμενο
επίσης από νευρώνες που εκτελούν υπολογισμούς. Το σήμα εισόδου (πρότυπο εισό-
δου) μεταδίδεται μέσα στο δίκτυο προοδευτικά από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή
από το ένα επίπεδο στο επόμενό του.

Στο Σχήμα 2.1 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική ενός εμπρόσθιας τροφοδότησης,
πλήρως διασυνδεδεμένου ΤΝΔ πολλαπλών επιπέδων με ένα κρυφό επίπεδο. Πλή-
ρως διασυνδεδεμένο (fully connected) καλείται ένα δίκτυο του οποίου κάθε νευρώ-
νας/κόμβος σε κάθε επίπεδο του δικτύου είναι συνδεδεμένος με όλους τους νευ-
ρώνες/κόμβους του επόμενου επιπέδου του δικτύου. Για συντομία το δίκτυο του
σχήματος αναφέρεται και ως ένα 3-3-2 δίκτυο αφού έχει 3 κόμβους εισόδου, 3 νευ-
ρώνες στο κρυφό επίπεδο και 2 νευρώνες στο επίπεδο εξόδου. Στη γενική περίπτωση
ένα ΤΝΔ με m κόμβους εισόδου, h1 νευρώνες στο πρώτο κρυφό επίπεδο, h2 νευρώ-
νες στο δεύτερο κρυφό επίπεδο, κ.λπ. hn νευρώνες στο n-οστό κρυφό επίπεδο και q
νευρώνες στο επίπεδο εξόδου, αναφέρεται σαν ένα m− h1 − h2 − . . .− hn − q δίκτυο.

Σχήμα 2.1: Εμπρόσθιας τροφοδότησης τεχνητό νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών επιπέδων με
ένα κρυφό επίπεδο και τοπολογία 3-3-2.

∑

∑

∑

x1

xi

xn

∑

∑

Η πιο σημαντική ιδιότητα των ΤΝΔ είναι η ικανότητά μάθησης από το περιβάλ-
λον τους, καθώς και η βελτίωση της απόδοσής τους μέσω αυτής της διαδικασίας.
Ένα ΤΝΔ μαθαίνει από το περιβάλλον του μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας
προσαρμογής των βαρών του. Στην ιδανική περίπτωση, μετά από κάθε επανάληψη
της διαδικασίας μάθησης το ΤΝΔ αποκτά περισσότερη γνώση για το περιβάλλον του.
Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με την έννοια της μάθησης,
έτσι είναι αρκετά δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής ορισμός για τη μάθηση [190]. Επι-
πλέον, ο ορισμός της μάθησης είναι υποκειμενικό θέμα και μπορεί να οριστεί με
ποικίλους τρόπους [195]. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τον ορισμό που δί-
νεται από τους Mendel και McClaren [183], η διαδικασία μάθησης των ΤΝΔ μπορεί
να οριστεί ως:

Μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία οι ελεύθερες μεταβλητές ενός ΤΝΔ
προσαρμόζονται μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας λήψης ερεθισμάτων από
το περιβάλλον στο οποίο είναι ενσωματωμένο το ΤΝΔ. Ο τύπος της μάθησης
καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αλλαγές στις μεταβλητές
του ΤΝΔ.
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Από τον ορισμό της διαδικασίας μάθησης, συνεπάγεται η παρακάτω σειρά γεγο-
νότων:

– Το ΤΝΔ διεγείρεται από το περιβάλλον.

– Το ΤΝΔ μεταβάλει τις τιμές των ελεύθερων μεταβλητών του ως αποτέλεσμα των
ερεθισμάτων που δέχεται από το περιβάλλον.

– Το ΤΝΔ αντιδρά με διαφορετικό τρόπο στο περιβάλλον, λόγω των αλλαγών που
επήλθαν στην εσωτερική του δομή.

Η βασική διαδικασία για τη μεταβολή των ελεύθερων μεταβλητών ενός ΤΝΔ, ονο-
μάζεται αλγόριθμος εκπαίδευσης.

Αλγόριθμος εκπαίδευσης, καλείται ένα προκαθορισμένο σύνολο από κανό-
νες που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ενός προβλήματος μάθησης.

Όπως είναι κατανοητό δεν υπάρχει ένας μοναδικός αλγόριθμος εκπαίδευσης κα-
τάλληλος για όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, υπάρχει ένα σύνολο αλγορίθμων που
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή-
ματα τους και το είδος του προβλήματος εκπαίδευσης. Το βασικό σημείο στο οποίο
διαφέρουν οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης είναι ο τρόπος με τον οποίο προσαρμόζουν
τα βάρη των συνάψεων ενός ΤΝΔ. Στη βιβλιογραφία των ΤΝΔ έχουν προταθεί μία
πληθώρα αλγορίθμων εκπαίδευσης με διαφορετικές ιδιότητες [37, 121, 123, 174,
235,237–239].

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, η υπολογιστική ισχύς των Εμπρόσθιας
Τροφοδότησης ΤΝΔ πηγάζει από την ικανότητα τους να προσαρμόζονται στο εκά-
στοτε σύνολο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το θεώρημα καθολικής προσέγγισης (uni-
versal approximation theorem) [47], ένα Εμπρόσθιας Τροφοδότησης ΤΝΔ ενός μόνο
κρυφού επιπέδου, που αποτελείται από νευρώνες που ενσωματώνουν μη-γραμμικές
συναρτήσεις ενεργοποίησης, είναι ικανό να προσεγγίσει μια οποιαδήποτε συνεχή
συνάρτηση.

Η εκπαίδευση ενός ΤΝΔ αντιστοιχεί στην ελαχιστοποίηση μίας αντικειμενικής
συνάρτησης (συνάρτηση σφάλματος), που οδηγεί στη χρήση και ανάπτυξη αλγορίθ-
μων εκπαίδευσης που βασίζονται στην αριθμητική ελαχιστοποίηση μίας συνάρτη-
σης χωρίς περιορισμούς. Συνεπώς το ζητούμενο της διαδικασίας εκπαίδευσης είναι
η ελαχιστοποίηση μίας συνάρτησης σφάλματος E, δηλαδή στην εύρεση ενός διανύ-
σματος w? = (w?

1, w
?
2, . . . , w

?
n) ∈ Rn, τέτοιου ώστε:

w? = min
w∈Rn

E(w),

όπου η συνάρτηση E ορίζεται συνήθως ως το άθροισμα, για όλα τα πρότυπα εισόδου
του εκάστοτε προβλήματος, των τετραγώνων των διαφορών της πραγματικής εξόδου
του TNΔ και της επιθυμητής τιμής:

E(w) =
1

2

P∑
p=1

NL∑
j=1

(yj,p − tj,p)
2 , (2.15)

όπου P είναι ο συνολικός αριθμός προτύπων, yj,p η έξοδος του j του νευρώνα στο
στρώμα εξόδου, NL ο αριθμός των νευρώνων του στρώματος εξόδου, και tj,p η επι-
θυμητή έξοδος του j νευρώνα εξόδου στο πρότυπο p. Η αναγωγή του προβλήμα-
τος εκπαίδευσης TNΔ σε ένα πρόβλημα μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων έχει
πολλά πλεονεκτήματα, όπως η γνώση της τιμής του ολικού ελαχίστου, καθώς και η
εκμετάλλευση της υπάρχουσας εμπειρίας από τις μεθόδους εκπαίδευσης που έχουν
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ήδη κατασκευαστεί για την επίλυση αυτού του προβλήματος [238,239]. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα μεθόδων εκπαίδευσης ΤΝΔ περιλαμβάνουν, τον κλασικό αλ-
γόριθμο Back-propagation [37, 121, 123, 260, 261], τον Quickprop [88, 310], τον
Rprop [7, 255], μεθόδους εκπαίδευσης ανά πρότυπο εισόδου [175], μεθόδους εκ-
παίδευσης με μεταβλητό ρυθμό εκπαίδευσης [176], μη-μονότονες μέθοδοι εκπαί-
δευσης [235], κλασικές μέθοδοι μεταβλητής μετρικής [203], συζυγών κλίσεων [203],
ευρείας σύγκλισης [174,203], καθώς και ολικής σύγκλισης [80,175,237–239].

Τέλος υπάρχουν δύο ιδιότητες των ΤΝΔ οι οποίες είναι άξιες αναφοράς, η γε-
νίκευση και η υπερ-προσαρμογή. Όπως προαναφέρθηκε εκπαιδεύοντας ένα ΤΝΔ η
πληροφορία που βρίσκεται στο σύνολο εκπαίδευσης αποθηκεύεται στα βάρη των
συνάψεων του δικτύου, μορφοποιώντας τη μακροχρόνια μνήμη του. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία εκπαίδευσης του ΤΝΔ, αυτή η γνώση γίνεται αξιοποιήσιμη. Η
ικανότητα ενός ΤΝΔ να ανταποκρίνεται σωστά σε πρότυπα τα οποία δεν έχει συναντή-
σει κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσής του ονομάζεται γενίκευση (generalization).
Η ικανοποιητική απόδοση ενός ΤΝΔ στα πρότυπα που περιέχονται στο σύνολο εκ-
παίδευσης σε συνδυασμό με μια «κακή» απόδοση σε πρότυπα που δεν περιέχον-
ται στο σύνολο αυτό ονομάζεται υπερ-προσαρμογή (overfitting). Το φαινόμενο αυτό
υπονοεί ότι το ΤΝΔ έχει προσαρμοστεί υπερβολικά καλά στα δεδομένα του συνόλου
εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να έχει προσαρμοστεί σε ανακρίβειες, ή και λάθη, που
μπορεί να περιέχονται σε αυτό.

2.5 Ασαφή Συστήματα

Η κλασική θεωρία συνόλων απαιτεί τα στοιχεία ενός συνόλου να είναι είτε μέ-
ρος του συνόλου ή όχι. Επίσης, η δυαδική λογική απαιτεί οι τιμές των παραμέτρων
της να είναι είτε 0 ή 1, έχοντας παρόμοιους περιορισμούς σχετικά με την έκβαση
της διαδικασίας των λογικών συμπερασμάτων της. Ωστόσο, ο ανθρώπινος συλλογι-
σμός σχεδόν πάντα δεν ακολουθεί αυτή τη λογική. Οι παρατηρήσεις και το σκεπτικό
των ανθρώπων περιλαμβάνουν συνήθως ένα μέτρο αβεβαιότητας. Για παράδειγμα, οι
άνθρωποι είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φράση: «Μερικοί μαθητές της Επιστή-
μης Υπολογιστών μπορούν να προγραμματίσουν σε πολλές γλώσσες προγραμματι-
σμού». Αλλά πώς μπορεί ένας υπολογιστής να αναπαραστήσει και να αιτιολογήσει
αυτό το γεγονός;

Τα Ασαφή Συστήματα, η Ασαφής Λογική και η Ασαφής Θεωρία Συνόλων επι-
τρέπουν τη λεγόμενη κατά προσέγγιση λογική ή τον κατά προσέγγιση συλλογισμό
(approximate reasoning) [321–325]. Τα Ασαφή Συστήματα είναι ένας εναλλακτικός
τρόπος αντιμετώπισης των κλασικών εννοιών της λογικής. Η μελέτη τους ξεκίνησε
από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα από τον Bertrand Russell, όταν ανακάλυψε
ένα αρχαίο Ελληνικό παράδοξο που βρίσκεται στη βάση της σύγχρονής θεωρίας συ-
νόλων και της λογικής. Σύμφωνα με τα ασαφή σύνολα, ένα στοιχείο/γεγονός ανήκει
σε ένα σύνολο χρησιμοποιώντας ένα βαθμό βεβαιότητας. H Ασαφής Λογική επιτρέπει
το λογισμό με αυτά τα αβέβαια στοιχεία και επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων,
χρησιμοποιώντας ένα βαθμό βεβαιότητας που συνδέεται με κάθε γεγονός.

Η αβεβαιότητα στα ασαφή συστήματα αναφέρεται ως μη στατιστική αβεβαιότητα
(non-statistical uncertainty), και δεν πρέπει να συγχέεται με τη στατιστική αβεβαιό-
τητα (statistical uncertainty). Η στατιστική αβεβαιότητα βασίζεται στην θεωρία των
πιθανοτήτων και της στατιστικής, ενώ οι μη στατιστική αβεβαιότητα βασίζεται στην
ασάφεια, ανακρίβεια ή/και την αμφισημία. H στατιστική αβεβαιότητα χρησιμοποιεί
και επιλύεται μέσω των πειραματικών παρατηρήσεων, για παράδειγμα κατά τη ρίψη
ενός μη κάλπικου νομίσματος γνωρίζεται εκ τον προτέρων τα δυνατά αποτελέσματα
της ρίψης, καθώς και είναι γνωστή η πιθανότητα κάθε έκβασης αυτής. Αντίθετα,



34 Βασικές Έννοιες και Μεθοδολογίες

η μη στατιστική αβεβαιότητα, ή ασάφεια, είναι μια εγγενής ιδιότητα του συστήμα-
τος και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να επιλυθεί από τις παρατηρήσεις κάποιας
πειραματικής διαδικασίας.

Οι εφαρμογές των Ασαφών Συστημάτων είναι πάρα πολλές και τοποθετούνται
στην αιχμή των μεθοδολογιών της Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Τα Ασαφή Συστή-
ματα, η Ασαφής Λογική και η Ασαφής Θεωρία Συνόλων παρέχουν μία πλούσια και
μεγάλης σημασίας προσθήκη στην κλασική λογική. Η προκύπτουσα μαθηματική
θεωρία είναι σθεναρή, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί ως επέκταση της κλασικής λογι-
κής. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που αντιμετωπίζονται από τα Ασαφή Συ-
στήματα, καθώς πολλά συστήματα μπορούν να μοντελοποιηθούν, να εξομοιωθούν
και ακόμα να αναπαραχθούν μέσω των Ασαφών Συστημάτων, συμπεριλαμβάνοντας
και την ίδια την ανθρώπινη λογική.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα Ασαφών Συστημάτων αποτελούν, τα συστήματα
ελέγχου, στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και στο σύστημα πέδησης των οχημάτων,
στους ανελκυστήρες, στις οικιακές συσκευές, στα σήματα κυκλοφορίας, καθώς και
σε πληθώρα άλλων εφαρμογών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ανάπτυξη Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων με
Χωρικούς Τελεστές Μετάλλαξης

Τα πάντα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατό απλά
αλλά όχι απλούστερα από αυτό.

—Albert Einstein (1879–1955)

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μία νέα οικογένεια στρατηγικών μετάλλα-
ξης Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων η οποία εκμεταλλεύεται τη δυναμική
και τα χωρικά χαρακτηριστικά των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων [84].

Έχοντας ως κίνητρο το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται διάφοροι
τελεστές αναζήτησης, προτείνεται ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο με βάση τα χωρικά
χαρακτηριστικά μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού, καθώς αυτά εξελίσσονται. Το
προτεινόμενο πλαίσιο ενσωματώνει πληροφορίες των γειτονικών ατόμων, σε μια προ-
σπάθεια να οδηγήσει αποτελεσματικά την εξέλιξη του πληθυσμού προς τον ολικό
ελαχιστοποιητή, χωρίς να θυσιάζει τις δυνατότητες αναζήτησης του αλγορίθμου. Ει-
δικότερα, τροποποιείται η τυχαία επιλογή των ατόμων προς μετάλλαξη, αντιστοιχών-
τας σε κάθε άτομο μια πιθανότητα επιλογής που είναι αντιστρόφως ανάλογη με την
απόστασή του από το άτομο προς μετάλλαξη. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι γενικό
και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε στρατηγική μετάλλαξης των ΔΕΑ με ελά-
χιστες αλλαγές. Για να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά και η δυναμική του, εφαρ-
μόζεται σε μία πλειάδα κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης και γνωστών ΔΕΑ. Μέσα
από μία εκτενή πειραματική μελέτη, δείχνεται ότι το προτεινόμενο πλαίσιο οδηγεί
στη βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθμων που εφαρμόζεται, για την πλειοψηφία
των προβλημάτων που μελετήθηκαν [84].

3.1 Εισαγωγή

Οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι είναι στοχαστικοί μέθοδοι ολικής βελτιστοποίησης οι
οποίοι μιμούνται τις εξελικτικές διαδικασίες που συναντώνται στη φύση. Η κοινή
εννοιολογική βάση αυτών των μεθόδων είναι να εξελίξουν έναν πληθυσμό από υπο-
ψήφιες λύσεις προσομοιώνοντας τις κύριες διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην
εξέλιξη του γενετικού υλικού των οργανισμών ενός πληθυσμού, όπως η φυσική επι-
λογή (natural selection) και η βιολογική εξέλιξη (biological evolution). Όπως έχει
αναφερθεί και προηγουμένως οι ΕΑ έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε ένα ευρύ φάσμα
προβλημάτων βελτιστοποίησης του πραγματικού κόσμου [14,108].

Δύο από τους πιο διαδεδομένους εξελικτικούς τελεστές είναι οι τελεστές της με-
τάλλαξης και της διασταύρωσης ή του ανασυνδυασμού. Ο βασικός ρόλος του τελεστή
μετάλλαξης είναι να τροποποιήσει ένα άτομο με μικρές τυχαίες αλλαγές για να δη-
μιουργήσει ένα νέο άτομο (το μεταλλαγμένο άτομο) [14,186]. Κύριος στόχος του εί-
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ναι να αυξήσει την ποικιλομορφία του πληθυσμού εισάγοντας νέο γενετικό υλικό σε
αυτόν. Από την άλλη πλευρά, ο τελεστής διασταύρωσης ή ανασυνδυασμού συνδυάζει
δύο ή περισσότερα άτομα για να δημιουργήσει νέα πιο ελπιδοφόρα άτομα [14,186].
Ο κύριος στόχος του τελεστή διασταύρωσης είναι να εξερευνήσει νέες πιο υποσχό-
μενες περιοχές του χώρου αναζήτησης [14,264].

Ένα βασικό ζήτημα στην εφαρμογή των Εξελικτικών Αλγορίθμων σε ένα πρό-
βλημα βελτιστοποίησης, είναι να προσδιοριστούν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά αυ-
τών, όπως τιμές των παραμέτρων ελέγχου, κατάλληλοι τελεστές μετάλλαξης και δια-
σταύρωσης, κ.α. έτσι ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματική ολική εξερεύνηση του
χώρου αναζήτησης (exploration), καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πιο
υποσχόμενων περιοχών (τοπική αναζήτηση) που βρέθηκαν κατά την εξελικτική δια-
δικασία του (exploitation). Η διαδικασία της αποτελεσματικής ολική εξερεύνησης
(exploration), επιτρέπει τον προσδιορισμό των περιοχών του χώρου αναζήτησης στον
οποίο βρίσκονται καλές υποψήφιες λύσεις. Αντίθετα, η διαδικασία της αποτελεσμα-
τικής αξιοποίησης των πιο υποσχόμενων περιοχών ή της τοπικής αναζήτησης (ex-
ploitation), επιταχύνει τη σύγκλιση του αλγορίθμου σε βέλτιστες λύσεις. Ακατάλ-
ληλη επιλογή του ποσοστού επίδρασης των παραπάνω διαδικασιών μπορεί να οδη-
γήσει σε αλγόριθμους με είτε πολύ «άπληστα» είτε πολύ διερευνητικά χαρακτηρι-
στικά και, κατά συνέπεια, να εμποδιστεί η αποτελεσματική αναζήτηση των βέλτιστων
λύσεων. Για παράδειγμα, πολύ υψηλά ποσοστά εφαρμογής του τελεστή μετάλλαξης
έχουν ως αποτέλεσμα την εξερεύνηση του μεγαλύτερου μέρους του χώρου αναζήτη-
σης, αλλά υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα να μην εντοπιστούν ικανοποιητικές
λύσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος δυσκολεύεται να συγκλίνει στη βέλτι-
στη λύση λόγω ανεπαρκούς τοπικής αναζήτησης. Στη βιβλιογραφία του Εξελικτικού
Υπολογισμού έχουν προταθεί αρκετές μεθοδολογίες οι οποίες προσπαθούν να δώ-
σουν μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το δίλημμα (δίλημμα ολικής/τοπικής διε-
ρεύνησης – exploration/exploitation dilemma) [50,76,172,247,288,312,326,331].
Αυτό το δίλημμα παρατηρείται και στην οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγο-
ρίθμων [53,84,245,279,280] η οποία θα μελετηθεί σε αυτό το κεφάλαιο.

Τα ολικά και τοπικά διερευνητικά χαρακτηριστικά διάφορων στρατηγικών με-
τάλλαξης της οικογένειας των ΔΕΑ, αρχικά μελετήθηκαν στις εργασίες [76, 288],
από τις οποίες προκύπτει ότι οι στρατηγικές μετάλλαξης δεν έχουν την ίδια διερευ-
νητική συμπεριφορά και επίδραση στο χώρο αναζήτησης. Γενικά, οι στρατηγικές
μετάλλαξης μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ των στρατηγικών που έχουν ολικά
διερευνητικά χαρακτηριστικά (explorative) και των στρατηγικών που εμφανίζουν
τοπικά ή «άπληστα» διερευνητικά χαρακτηριστικά (exploitative). Ακόμα παρατη-
ρείται ότι όταν τα άτομα του πληθυσμού εξελίσσονται με κάποιες από τις κλασικές
στρατηγικές μετάλλαξης της οικογένειας των ΔΕΑ, τείνουν να διασκορπίζονται στις
περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές της αντικειμενικής συνάρτησης. Με άλλα
λόγια, εμφανίζουν μία δομή ομαδοποίησης στις περιοχές των ελαχιστοποιητών του
εκάστοτε προβλήματος.

Με κίνητρο αυτές τις παρατηρήσεις προτείνεται ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο που
έχει ως στόχο την επιλογή κατάλληλων γειτονικών ατόμων και ενσωμάτωση αυτών
στις στρατηγικές μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων. Το νέο πλαίσιο
δημιουργεί μία νέα οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων, τους Διαφοροεξελι-
κτικούς Αλγορίθμους με Χωρικούς τελεστές Μετάλλαξης [84]. Κύριος στόχος αυτής
της οικογένειας είναι να κατευθύνει αποτελεσματικά την εξέλιξη του πληθυσμού
του αλγορίθμου προς πιο υποσχόμενες περιοχές του χώρου αναζήτησης, χωρίς να
θυσιάζει τις δυνατότητες αναζήτησής του. Συγκεκριμένα, προτείνεται να αντικατα-
σταθεί η διαδικασία τυχαίας επιλογής των ατόμων στον τελεστή μετάλλαξης των ΔΕΑ
και προτείνεται ένα στοχαστικό πλαίσιο επιλογής των ατόμων προς μετάλλαξη το
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οποίο εξαρτάται από τα χωρικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Βασισμένοι στη
χωρική θέση των ατόμων του πληθυσμού προτείνεται η πιθανότητα επιλογής του
κάθε ατόμου να είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης του από το άτομο προς
μετάλλαξη. Με αυτό τον τρόπο, ευνοείται η αναζήτηση στη γειτονία των ατόμων και
προωθείται η αποτελεσματική τοπική αναζήτηση των υποσχόμενων περιοχών, χω-
ρίς ουσιαστικά να θυσιαστούν οι δυνατότητες εξερεύνησης του τελεστή μετάλλαξης.
Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι γενικό, καθώς δεν εξαρτάται από τη στρατηγική με-
τάλλαξης και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αλγόριθμο της οικογένειας των
Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Έτσι σε αυτό το κεφάλαιο, εφαρμόστηκε σε έξι
κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ καθώς και σε μία πλειάδα γνωστών Διαφο-
ροεξελικτικών Αλγορίθμων. Όπως δείχνουν εκτενή πειραματικά αποτελέσματα, το
προτεινόμενο πλαίσιο βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις της πλειοψηφίας των αλγο-
ρίθμων που εφαρμόστηκε.

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου δομείται ως εξής: Στην Παράγραφο 3.2 γίνεται μία
σύντομη αναφορά στην βιβλιογραφία και παρουσιάζεται συνοπτικά πως οι έννοιες
της χωρικής πληροφορίας και της γειτονιάς ενσωματώνονται στους ΔΕΑ. Στη συνέ-
χεια, (Παράγραφος 3.3), παρουσιάζεται μία σύντομη μελέτη της δυναμικής και των
διαφορετικών χαρακτηριστικών των στρατηγικών μετάλλαξης των ΔΕΑ, καθώς και
πως αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στη νέα οικογένεια στρατηγικών μετάλλα-
ξης με χωρική πληροφορία. Στην Παράγραφο 3.4 παρουσιάζεται η νέα οικογένεια
χωρικών διαφοροεξελικτικών στρατηγικών μετάλλαξης καθώς και προτείνεται το γε-
νικό πλαίσιο που τις περιγράφει. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει με αξιολόγηση της
προτεινόμενης οικογένειας ΔΕΑ μέσα από εκτενή πειραματικά αποτελέσματα και
στατιστική ανάλυση, καθώς και με γενικά σχόλια και συμπεράσματα αναφορικά με
τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της, (Παράγραφος 3.5 και Παράγραφος 3.6
αντίστοιχα).

3.2 Χωρική πληροφορία και η έννοια της γειτονιάς στους
Διαφοροεξελικτικούς Αλγορίθμους

Ο Δαρβίνος ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε ότι οι πληθυσμοί διαφόρων ει-
δών ζωής μπορεί να εμφανίζουν μια χωρική δομή, η οποία είναι ικανή να επηρεάσει
τη δυναμική τους. Σε διάφορους τομείς της σημερινής βιβλιογραφίας του Εξελι-
κτικού Υπολογισμού, χρησιμοποιείται χωρική πληροφορία σε πληθυσμούς και η
γενική έννοια της γειτονιάς. Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται εν συντομία πώς
αυτές οι έννοιες έχουν χρησιμοποιηθεί στην οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλ-
γορίθμων.

3.2.1 Η έννοια της γειτονιάς σε δομημένους Εξελικτικούς Αλγορίθ-
μους

Η γενική ιδέα των δομημένων Εξελικτικών Αλγορίθμων (structured Evolution-
ary Algorithms) άπτεται της διάσπασης και αποκέντρωσης του πληθυσμού του εκά-
στοτε αλγορίθμου σε υπο-πληθυσμούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους καθώς και να έχουν διαφορετικό ρόλο στην εξελικτική δια-
δικασία. Δύο από τις πιο γνωστές και σημαντικές κατηγορίες στους δομημένους
ΕΑ είναι οι κυψελοειδές Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (κυψΕΑ) (cellular Evolutionary
Algorithms (cEAs)) [64] και οι κατανεμημένοι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (κΕΑ) (dis-
tributed Evolutionary Algorithms (dEAs)) [196, 299]. Αναλυτική παρουσίαση και
ταξινόμηση αυτών μπορεί να βρεθεί στις εργασίες [2, 206]. Γενικά στους κυψΕΑ,
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οι υπο-πληθυσμοί δημιουργούνται σύμφωνα με ένα κριτήριο ορισμού της έννοιας
«γειτονιά», έτσι κάθε υπο-πληθυσμός έχει και τοπικό και ολικό διερευνητικό χαρα-
κτήρα για διαφορετικές περιοχές του χώρου αναζήτησης. Από την άλλη πλευρά, οι
κΕΑ, ενσωματώνουν ξεχωριστούς υπο-πληθυσμούς (νησιά – islands) για να διερευ-
νήσουν παράλληλα ολόκληρο το χώρο αναζήτησης. Σε βιολογικούς όρους, οι κΕΑ
μοιάζουν με ξεχωριστούς ημι-απομονωμένους πληθυσμούς στους οποίους η εξέ-
λιξη λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα. Βασικός τελεστής ο οποίος χρησιμοποιείται στην
πλειοψηφία των κΕΑ είναι ο τελεστής μετανάστευσης (migration operator). Κύριος
ρόλος του τελεστής μετανάστευσης είναι να ελέγχει την ανταλλαγή ατόμων μεταξύ
των υπο-πληθυσμών. Σύμφωνα με αυτόν τον τελεστή καθορίζεται η τοπολογία, ο
μεταναστευτικός ρυθμός, η συχνότητα μετανάστευσης, καθώς και η μεταναστευτική
πολιτική του κάθε αλγορίθμου [33,196,271]. Αυτοί οι επιπρόσθετοι βαθμοί ελευθε-
ρίας (παράμετροι) κάνουν τους κΕΑ πιο ευέλικτους και ικανούς να αντιμετωπίσουν
δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης του πραγματικού κόσμου.

Οι κύριες ιδέες των δομημένων ΕΑ έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς και στην οικο-
γένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Στις εργασίες [326,328], προτάθηκαν
κατανεμημένες εκδόσεις των ΔΕΑ που προσαρμόζουν τη συχνότητα μετανάστευσης
και τις παραμέτρους των ΔΕΑ σύμφωνα με μία διαδικασία που λαμβάνει υπόψιν
της, τη γονοτυπική ποικιλομορφία του εκάστοτε πληθυσμού. Στην εργασία [327],
έχει προταθεί μία κατανεμημένη έκδοση των ΔΕΑ η οποία διατηρεί την ποικιλομορ-
φία των υπο-πληθυσμών για την επίλυση προβλημάτων με πολλαπλούς τοπικούς
και ολικούς βελτιστοποιητές. Στην εργασία [287], προτάθηκε μία κατανεμημένη
έκδοση των ΔΕΑ (ParDE) που χρησιμοποιεί υπο-πληθυσμούς σε τοπολογία δακτυ-
λίου και ενσωματώνει τον τελεστή μετανάστευσης, ο οποίος ανταλλάσσει τα καλύ-
τερα άτομα κάθε υπο-πληθυσμού και τα αντικαθιστά με τυχαία άτομα γειτονικών
υπο-πληθυσμών. Στην εργασία [9], παρουσίασαν μία τροποποιημένη έκδοση του
αλγορίθμου ParDE [287], στην οποία ο τελεστής μετανάστευσης χρησιμοποιείται
σύμφωνα με ένα πιθανοτικό κριτήριο. Τροποποιημένες εκδόσεις του αλγορίθμου
ParDE [287] παρουσιάζονται και στις εργασίες [56–58], οι οποίες ενσωματώνουν
διαφορετικές τοπολογίες διασύνδεσης των υπο-πληθυσμών. Πρόσφατα προτάθηκε
μία κατανεμημένη έκδοση των ΔΕΑ, ονομαστικά η “Distributed Differential Evo-
lution with Explorative—Exploitative Population Families (DDE-EEPF) [312], η
οποία ενσωματώνει υπο-πληθυσμούς χωρισμένους σε δύο ομάδες σύμφωνα με την
είτε τοπική είτε ολική διερευνητική τους ικανότητα. Η ομάδα που έχει ολικό διε-
ρευνητικό χαρακτήρα, χρησιμοποιεί υπο-πληθυσμούς με σταθερό πλήθος ατόμων
σε τοπολογία δακτυλίου και χρησιμοποιεί τον τελεστή μετανάστευσης για να αν-
ταλλάζει τα καλύτερα άτομα μεταξύ των υπο-πληθυσμών. Αντίθετα, η ομάδα με
τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα, χρησιμοποιεί υπο-πληθυσμούς με δυναμικό πλή-
θος ατόμων, έχει πολύ άπληστο χαρακτήρα και σκοπός της είναι η γρήγορη εύ-
ρεση καλύτερων λύσεων. Πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο DDE-EEPF είναι
ένας αποτελεσματικός και αρκετά υποσχόμενος κατανεμημένος ΔΕΑ. Τέλος, ο “Dis-
tributed Differential Evolution with Scale factor inheritance mechanism” [314],
είναι μια κατανεμημένη έκδοση των ΔΕΑ, η οποία χρησιμοποιεί υπο-πληθυσμούς σε
τοπολογία δακτυλίου. Κάθε υπο-πληθυσμούς χαρακτηρίζεται από το δικό του συν-
τελεστή μετάλλαξης, τον οποίο μεταναστεύει μαζί με το καλύτερο άτομο του κάθε
υπο-πληθυσμού στους γειτονικούς του. Η κατανομή των συντελεστών μετάλλαξης
καθώς και των καλύτερων ατόμων στους υπο-πληθυσμούς, φαίνεται να βελτιώνει
σημαντικά την απόδοση του συνολικού σχήματος.
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3.2.2 Η έννοια της γειτονιάς δεικτών στους Διαφοροεξελικτικούς
Αλγόριθμους

Μια πολύ δημοφιλής δομή – έννοια γειτονιάς στον ΕΥ είναι η γειτονιά δεικτών με
προκαθορισμένη τοπολογία, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στους αλγόριθμους ΒΣΣ.
Οι οικογένεια αλγορίθμων ΒΣΣ χρησιμοποιεί τις γειτονιές δεικτών καθορίζοντας τη
δομή των γειτονικών σωματιδίων του σμήνους βάση μίας τοπολογίας δεικτών. Αυτή
η τοπολογία είναι καθαρά κατασκευαστικός/προγραμματιστικός μηχανισμός για
να οριστεί η έννοια της γειτονιάς εύκολα χωρίς υπολογιστικό κόστος, και χωρίς να
αντιστοιχεί στην πραγματική χωρική γειτονιά του κάθε σωματιδίου του σμήνους. Συ-
νεπώς, γειτονικά σωματίδια δεν βρίσκονται απαραίτητα στην πραγματική γειτονική
περιοχή του χώρου αναζήτησης. Πρόσφατα, οι γειτονιές δεικτών ενσωματώθηκαν και
στην οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Ο αλγόριθμος “Differential
Evolution with Global and Local Neighborhoods” (DEGL) [50, 53, 114], παρακι-
νούμενος από τις κεντρικές ιδέες του αλγορίθμου Unified PSO [224], ενσωματώνει
στον πληθυσμό του γειτονιά δεικτών με τοπολογία δακτυλίου, ενώ συνδυάζει δύο
μοντέλα αναζήτησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά μέσω ενός κυρτού συνδυα-
σμού, για να εξισορροπήσει τη δράση τους. Τα μοντέλα αντιστοιχούν σε τελεστές
μετάλλαξης με τοπικό και ολικό διερευνητικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, η γειτονιά
δεικτών ενσωματώνεται στον αλγόριθμο “Self-adaptive DE” [263] και προτείνεται
μια νέα μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί τοπολογία δακτυλίου [210]. Οι ίδιοι
συγγραφείς λίγο αργότερα προτείνουν τον αλγόριθμο Barebones Differential Evo-
lution [211] (BBDE). Ο BBDE χρησιμοποιεί τις γειτονιές δεικτών στον πληθυσμό
του ΔΕΑ και προτείνει ένα νέο τελεστή μετάλλαξης που ενσωματώνει πληροφορία
από τα «γειτονικά» άτομα του πληθυσμού στη δομή του. Αποτέλεσμα αυτού του
τελεστή είναι να διερευνά το χώρο στην τοπική γειτονιά του κάθε ατόμου.

3.2.3 Η έννοια της γειτονιάς σε στρατηγικές μετάλλαξης

Πολλές παραλλαγές αλγορίθμων της οικογένειας των ΔΕΑ, χρησιμοποιούν εξει-
δικευμένες στρατηγικές μετάλλαξης για να εκμεταλλευτούν τη δομή του πληθυσμού
και να παράγουν νέα άτομα στη γύρω περιοχή του εκάστοτε προς εξέλιξη ατόμου.
Στην εργασία [292], παρουσιάζονται πέντε διαφορετικές στρατηγικές μετάλλαξης οι
οποίες παράγουν νέες υποψήφιες λύσεις στην περιοχή γύρω από το εκάστοτε διά-
νυσμα βάσης, χρησιμοποιώντας βεβαρημένες διαφορές μεταξύ δύο ατόμων καθώς
και προσαρμοστικούς μηχανισμούς αλλαγής του παράγοντα μετάλλαξης. Εμπνευ-
σμένοι από τη γονο-κεντρική διαδικασία διασταύρωσης “parent centric crossover”
(PCX) που χρησιμοποιείται στους Γενετικούς Αλγόριθμους [61], προτάθηκαν δύο
παραλλαγές των ΔΕΑ που ενσωματώνουν αυτή τη διαδικασία διασταύρωσης, ονο-
μαστικά οι αλγόριθμοι “DE with Parent Centric Crossover” (DEPCX) και “DE with
Probabilistic Parent Centric Crossover” (Pro. DEPCX) [216]. Ο DEPCX χρησιμο-
ποιεί την διαδικασία γονο-κεντρικής διασταύρωσης στον τελεστή μετάλλαξης για να
παράγει νέες υποψήφιες λύσεις, ενώ ο Pro. DEPCX χρησιμοποιεί στοχαστικά την
ίδια διαδικασία παράλληλα με τους κλασικούς τελεστές μετάλλαξης. Η διαδικασία
PCX αυξάνει την πιθανότητα να παραχθούν νέες υποψήφιες λύσεις στην περιοχή
γύρω από τα προς εξέλιξη άτομα και να εξερευνήσει έτσι τοπικά τη γύρω τους πε-
ριοχή. Τέλος, στις εργασίες [144] και [143], παρουσιάζονται δύο παραλλαγές των
ΔΕΑ οι οποίες με απλούς μηχανισμούς προσπαθούν να παράγουν υποψήφιες λύ-
σεις στη γειτονιά των υποψήφιων λύσεων, ονομαστικά ο “DE with Random Local-
ization” (DERL) και ο “DE with Localization using the best vector” (DELB). Έτσι
προσπαθούν αρχικά να διερευνήσουν ολικά το χώρο αναζήτησης, ενώ στα τελευ-
ταία στάδια της εξελικτικής διαδικασίας να δώσουν περισσότερη έμφαση τοπικά στις
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περιοχές που έχουν ήδη ανακαλύψει.

3.2.4 Η έννοια της γειτονιάς μέσω μεθόδων τοπικής βελτιστοποίη-
σης

Διάφορες παραλλαγές των ΔΕΑ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να βελτιώ-
σουν τη θέση των καλύτερων ατόμων του πληθυσμού τους, με την ενσωμάτωση διά-
φορων αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης (local search algorithms). Ο αλγόριθμος
MDE που παρουσιάζεται στην εργασία [297] χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο τοπικής
αναζήτησης “Hooke-Jeeves” και τον “Stochastic Local Searcher” με μία προσαρ-
μοστική διαδικασία που λαμβάνει υπόψιν της ένα μέτρο ποικιλομορφίας των συ-
ναρτησιακών τιμών του εκάστοτε προβλήματος. Ο αλγόριθμος EMDE που παρου-
σιάζεται στην εργασία [199, 298] συνδυάζει το δυνατό ολικό διερευνητικό χαρα-
κτήρα των ΔΕΑ με τρεις αλγόριθμους τοπικής αναζήτησης τους, Hooke Jeeves,
Stochastic Local Search και Simulated Annealing. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος
“Super-Fit Memetic Differential Evolution” [34] συνδυάζει τη ΒΣΣ μαζί με τους
Nelder-Mead και Rosenbrock αλγόριθμους. Αυτός ο συνδυασμός γίνεται μέσω ενός
δείκτη που μετρά την ποιότητα των πολύ καλών ατόμων (super-fit) συγκριτικά με
των υπόλοιπων ατόμων του πληθυσμού, και ενός πιθανοτικού σχήματος βασισμένο
στη Βήτα κατανομή. Οι Noman και Iba [205] πρόσφατα παρουσίασαν μία νέα τε-
χνική διασταύρωσης για τοπική αναζήτηση, την “Fittest Individual Refinement”
(FIR) τεχνική και την ενσωμάτωσαν στους ΔΕΑ για να αντιμετωπίσουν μεγάλης κλί-
μακας προβλήματα βελτιστοποίησης. Στην εργασία [204], η τεχνική FIR βελτιώθηκε
μέσω μίας διαδικασίας τοπικής αναζήτησης η οποία ρυθμίζει με προσαρμοστικό
τρόπο τη διάρκεια της αναζήτησης, χρησιμοποιώντας μία ευρετική διαδικασία (hill-
climbing). Η προσέγγιση αυτή επιταχύνει τη διαδικασία σύγκλισης του αλγορίθμου
εξερευνώντας τοπικά την περιοχή γύρω από το καλύτερο άτομο του πληθυσμού
σε διαδοχικές γενιές του. Τέλος, ο αλγόριθμος “Scale Factor Local Search Dif-
ferential Evolution” [200] είναι βασισμένος στον DE/rand/1 και χρησιμοποιεί ένα
αυτο-προσαρμοζόμενο σχήμα για να ανανεώσει το συντελεστή μετάλλαξης μέσω δύο
αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης. Οι αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης αποσκοπούν
στο να βρουν καλές τιμές του συντελεστή μετάλλαξης έτσι ώστε να βελτιώσουν την
ποιότητα των υποψήφιων λύσεων.

3.3 Μελέτη της δυναμικής των Διαφοροεξελικτικών Στρα-
τηγικών Μετάλλαξης

Σε αυτή την παράγραφο εξετάζεται η δυναμική των στρατηγικών μετάλλαξης
της οικογένειας των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων, δηλαδή μελετώνται τα ολικά
και τα τοπικά – «άπληστα» διερευνητικά χαρακτηριστικά (explorative/exploitative
characteristics) της συμπεριφοράς διάφορων στρατηγικών μετάλλαξης [84]. Ευρή-
ματα της μελέτης δείχνουν ότι όταν τα άτομα του πληθυσμού εξελίσσονται με κά-
ποιες από τις κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης, τείνουν να συγκεντρώνονται στις
περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές της αντικειμενικής συνάρτησης.

Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί το κύριο κίνητρο του προτεινόμενου πλαισίου,
που έχει ως στόχο την επιλογή κατάλληλων γειτονικών ατόμων και ενσωμάτωση
αυτών στις στρατηγικές μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων. Κύριος
στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να κατευθύνει αποτελεσματικά την εξέλιξη του
πληθυσμού του αλγορίθμου προς πιο υποσχόμενες περιοχές του χώρου αναζήτη-
σης, χωρίς να θυσιάζει τις δυνατότητες αναζήτησης του.
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Τα ολικά και τοπικά διερευνητικά χαρακτηριστικά διάφορων στρατηγικών με-
τάλλαξης της οικογένειάς των ΔΕΑ, αρχικά μελετήθηκαν στις εργασίες [76, 288],
όπου δείχθηκε ότι οι στρατηγικές μετάλλαξης δεν έχουν την ίδια διερευνητική συμ-
περιφορά και επίδραση στο χώρο αναζήτησης. Έτσι, η διαδικασία επιλογής της πιο
αποτελεσματικής στρατηγικής μετάλλαξης μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη, καθώς
μπορεί να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του προβλήματος προς επίλυση. Σε
γενικές γραμμές, οι στρατηγικές μετάλλαξης μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ των
στρατηγικών που έχουν ολικά διερευνητικά χαρακτηριστικά (explorative) και των
στρατηγικών που εμφανίζουν τοπικά ή «άπληστα» διερευνητικά χαρακτηριστικά.
Το κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης κατηγορίας στρατηγικών είναι η καλύτερη
διερεύνηση του χώρου αναζήτησης σε όλο το εύρος του χώρου βελτιστοποίησης, με
σκοπό την αναζήτηση πιο υποσχόμενων περιοχών, ενώ της δεύτερης κατηγορίας η
καλύτερη διερεύνηση του χώρου αναζήτησης σε μια γειτονιά γύρω από την εκάστοτε
υποψήφια λύση, με σκοπό τη γρηγορότερη σύγκλιση σε καλύτερες λύσεις τοπικά.

Παρατηρώντας τις εξισώσεις των τελεστών μετάλλαξης (Εξισώσεις (2.2)–(2.7)) προ-
κύπτει ότι οι τελεστές που ενσωματώνουν στη δομή τους το καλύτερο άτομο του τρέ-
χον πληθυσμού, xbestg , π.χ. οι DE/best/1, DE/best/2 και DE/current-to-best/1,
ευνοούν την τοπική αναζήτηση, αφού τα μεταλλαγμένα άτομα έλκονται έντονα γύρω
από την περιοχή του τρέχοντος καλύτερου ατόμου. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι
η στρατηγική DE/best/2 συνήθως παρουσιάζει καλύτερη διερευνητική συμπερι-
φορά συγκριτικά με την DE/best/1, διότι περιλαμβάνει στη δομή της μία ακόμα
διανυσματική διαφορά τυχαίων επιλεγμένων ατόμων, η οποία προσθέτει ακόμα μία
τυχαία διακύμανση σε κάθε μετάλλαξη. Αντιθέτως, οι τελεστές που ενσωματώνουν
στη δομή τους είτε τυχαία επιλεγμένα άτομα είτε πολλές διανυσματικές διαφορές
με τυχαία επιλεγμένα άτομα, π.χ. DE/rand/1 και DE/rand/2, ευνοούν την ολική
αναζήτηση και ως εκ τούτου, την καλύτερη διερεύνηση του χώρου αναζήτησης. Αυτή
η συμπεριφορά μπορεί να δικαιολογηθεί λόγο του μεγάλου βαθμού τυχαιότητας
που ενσωματώνεται στους τελεστές μετάλλαξης. Αξίζει πάλι να σημειωθεί ότι, αν
και η στρατηγική μετάλλαξης DE/current-to-best/2 βασίζεται στην DE/current-
to-best/1 που έχει τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα, η ενσωμάτωση ακόμα μίας
διανυσματικής διαφοράς στον τελεστή μετάλλαξης προάγει περαιτέρω την καλύτερη
διερευνητική συμπεριφορά του χώρου αναζήτησης [35,53,245].

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη μελέτη της επίδρασης της δυναμικής
διάφορων στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ σε έναν πληθυσμό. Πειραματικά αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι οι στρατηγικές μετάλλαξης των ΔΕΑ τείνουν να διασκορπίζουν
τα άτομα του πληθυσμού στη γύρω περιοχή των ελαχιστοποιητών της εκάστοτε αν-
τικειμενικής συνάρτησης. Οι στρατηγικές με τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα συγ-
κεντρώνουν ραγδαία όλα τα άτομα του πληθυσμού στην περιοχή έλξης ενός ελαχι-
στοποιητή, ενώ οι στρατηγικές με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα έχουν την τάση να
διασκορπίζουν τα άτομα του πληθυσμού γύρω από πολλές περιοχές έλξης διαφο-
ρετικών ελαχιστοποιητών.

Για να εξεταστεί αυτή η συμπεριφορά, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα προς με-
λέτη η συνάρτηση Shekel’s Foxholes διάστασης δύο (D = 2), η οποία απεικονίζεται
στο Σχήμα 3.1. Αυτή η συνάρτηση έχει είκοσι τέσσερα διακριτά τοπικά ελάχιστα και
ένα ολικό ελάχιστο f(−32, 32) = 0.998004, στο διάστημα τιμών [−65.536, 65.536]2 [319].

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται δύο στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ που έχουν
διαφορετική δυναμική, η DE/rand/1 που έχει ολικό διερευνητικό χαρακτήρα και
η DE/best/1 που έχει τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα. Στο Σχήμα 3.2 και στο
Σχήμα 3.3 απεικονίζονται γραφήματα ισοϋψών της συνάρτησης Shekel’s Foxholes
και στιγμιότυπα της εξελικτικής διαδικασίας που απεικονίζουν την κατανομή ενός
πληθυσμού 100 ατόμων που εξελίσσονται από της στρατηγικές μετάλλαξης DE/-
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Σχήμα 3.1: Τρισδιάστατη απεικόνιση της συνάρτησης “Shekel’s Foxholes”

best/1 και DE/rand/1 μετά από 1, 5, 10, 20 γενιές. Στα δύο σχήματα παρατηρεί-
ται ότι και οι δυο στρατηγικές μετάλλαξης, DE/best/1 και DE/rand/1, εξερευνούν
πρώτα το χώρο αναζήτησης γύρω από τις αρχικές θέσεις του πληθυσμού τους και
στη συνέχεια κατανέμουν τα άτομα του πληθυσμού τους ανάλογα με τη δυναμική
τους. Έτσι ο τοπικός διερευνητικός χαρακτήρας της DE/best/1 αναγκάζει τα άτομα
να συγκεντρωθούν ραγδαία γύρω από τη περιοχή έλξης του ολικού ελαχιστοποιητή
(βλέπε Σχήμα 3.2). Αντίθετα ο ολικός διερευνητικός χαρακτήρας της DE/rand/1,
(βλέπε Σχήμα 3.3), εξαπλώνει τα άτομα του πληθυσμού πάνω από πολλές διαφορετι-
κές περιοχές έλξης διαφορετικών ελαχιστοποιητών και στη συνέχεια τα συγκεντρώνει
στην περιοχή γύρω από τον ολικό ελαχιστοποιητή.

Για να μελετηθεί η παραπάνω δυναμική – τάση χρησιμοποιείται η έννοια της
τάσης ομαδοποίησης η οποία υπολογίζεται μέσα από το στατιστικό έλεγχο του Hop-
kins [131] ή H-μέτρο ή H-measure. Η τάσης ομαδοποίησης είναι μία πολύ γνωστή
ιδέα στη βιβλιογραφία της ανάλυσης προτύπων που ασχολείται με το πρόβλημα του
καθορισμού της παρουσίας ή απουσίας μιας δομής ομαδοποίησης σε ένα σύνολο
δεδομένων [294]. Ο έλεγχος του Hopkins βασίζεται στις αποστάσεις μεταξύ ενός
αριθμού διανυσμάτων που παράγονται τυχαία στο χώρο αναζήτησης, καθώς και
στα διανύσματα του συνόλου δεδομένων (παρατηρήσεις του συνόλου δεδομένων),
X = {xi, i = 1, 2, . . . , NP}, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχούν στα
άτομα του πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, έστω Y = {yi, i = 1, 2, . . . ,M},M � NP , με M = NP/10, να
είναι το σύνολο των διανυσμάτων τα οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα μέσα
στο χώρο αναζήτησης. Επιπλέον, έστω X1 ⊂ X είναι ένα σύνολο από M τυχαίως
επιλεγμένα διανύσματα από το X. Έστω dj είναι η απόσταση του yj ∈ Y από το
κοντινότερο σε αυτό διάνυσμα μέσα στο σύνολο X1, το οποίο συμβολίζεται ως xj και
δj να είναι η απόσταση μεταξύ του xj και του κοντινότερου σε αυτό γείτονα μέσα
στο σύνολο X1 \ {xj}. Το στατιστικό του Hopkins περιλαμβάνει τις l-ωστές δυνάμεις
της dj και της δj και ορίζεται ως [294]:

h =

∑M
j=1 d

l
j∑M

j=1 d
l
j +

∑M
j=1 δ

l
j

.

Ουσιαστικά αυτό το στατιστικό συγκρίνει την κατανομή των κοντινότερων γειτόνων
των σημείων του σύνολου X1 με αυτή των σημείων του σύνολου Y . Όταν το σύ-
νολο δεδομένων X περιέχει δεδομένα σε ομάδες (δηλαδή δομή ομαδοποίησης), οι
αποστάσεις μεταξύ των κοντινότερων γειτόνων στο X1 αναμένεται να είναι μικρές,
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Σχήμα 3.2: Στιγμιότυπα της κατανομή των ατόμων του πληθυσμού κατά την εξελικτική
διαδικασία εφαρμόζοντας τον DE/best/1/bin μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές (generations)

Σχήμα 3.3: Στιγμιότυπα της κατανομή των ατόμων του πληθυσμού κατά την εξελικτική
διαδικασία εφαρμόζοντας τον DE/rand/1/bin μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές (generations)
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κατά μέσο όρο, ενώ η ποσότητα h θα έχει σχετικά μεγάλες τιμές. Συνεπώς, μεγάλες
τιμές του μέτρου h υποδεικνύουν την παρουσία δομής ομαδοποίησης στο σύνολο
δεδομένων, ενώ μικρές τιμές του μέτρου h υποδεικνύουν την παρουσία ομοιόμορφα
κατανεμημένων σημείων (απουσία δομής ομαδοποίησης στο σύνολο δεδομένων). Τι-
μές του μέτρου γύρω από την τιμή 0.5 υποδεικνύουν ότι τα διανύσματα του σύνολου
δεδομένων X είναι τυχαίως κατανεμημένα στο χώρο αναζήτησης.

Σχήμα 3.4: Γραφική απεικόνιση του H-μέτρου (H-measure) σε έξι κλασικές στρατηγικές
μετάλλαξης ΔΕΑ στις συναρτήσεις “Shifted Sphere” και “Shifted Griewank”
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Ως εκ τούτου, υπολογίζεται η τάση ομαδοποίησης των πληθυσμών που παρά-
γονται από διαφορετικές στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ μέσω του H-measure. Λόγο
της στοχαστικής φύσης του H-measure, σε κάθε πείραμα και για κάθε γενιά υπο-
λογίζεται η τιμή του H-measure 100 φορές, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά δια-
φορετικές τυχαίες υποψήφιες λύσεις. Έτσι στο Σχήμα 3.4, παρουσιάζεται η μέση
τιμή του H-measure για κάθε γενιά, που υπολογίστηκαν από 100 ανεξάρτητα πει-
ράματα στις 30-διάστατες εκδόσεις των συναρτήσεων Shifted Sphere και Shifted
Griewank [281]. Οι ράβδοι σφάλματος γύρω από τη μέση τιμή απεικονίζουν την
τυπική απόκλιση του μέτρου H-measure. Η επιλογή των συναρτήσεων δεν έγινε με
τυχαίο τρόπο. Η επιλογή τους έγινε για να μελετηθεί η συμπεριφορά των στρατη-
γικών μετάλλαξης ΔΕΑ σε δύο διαφορετικές ποιοτικά συναρτήσεις. Η συνάρτηση
Shifted Sphere είναι μία απλή συνάρτηση με έναν ολικό ελαχιστοποιητή και κα-
θόλου τοπικούς ελαχιστοποιητές, ενώ η συνάρτηση Shifted Griewank έχει πάρα
πολλούς τοπικούς ελαχιστοποιητές.

Όπως παρατηρείται, όλες οι στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ παρουσιάζουν μεγά-
λες τιμές του μέτρου H-measure μέσα στις πρώτες 100 γενιές των πειραματικών,
ένδειξη της ύπαρξης ισχυρής δομής ομαδοποίησης στους πληθυσμούς, από τα αρ-
χικά στάδια της εξελικτικής διαδικασίας. Κατατάσσοντας τις διάφορες στρατηγικές
μετάλλαξης, με βάση τις σχετικές τιμές του μέτρου H-measure, μπορούν να πα-
ρατηρηθούν κάποιες ομάδες στρατηγικών μετάλλαξης με παρόμοια συμπεριφορά.
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι, η πολύ ισχυρή τάση ομαδοποίησης από τα πρώτα στά-
δια της εξέλιξης οδηγεί τον πληθυσμό να συγκεντρωθεί ραγδαία σε τουλάχιστον μία
περιοχή του χώρου αναζήτησης, έτσι το μέτρο H-measure μπορεί ουσιαστικά να
χαρακτηρίσει την ικανότητα της κάθε στρατηγικής να εξερευνά είτε τοπικά (πολύ
μεγάλες τιμές του μέτρου) είτε ολικά (μικρές τιμές του μέτρου) τις περιοχές του χώ-
ρου αναζήτησης. Με βάση αυτή την παρατήρηση, η στρατηγική DE/best/1 φαίνεται
να είναι η στρατηγική με την πιο «άπληστη» συμπεριφορά, στην συνέχεια έρχεται η
DE/current-to-best/1 εμφανίζοντας παρόμοια συμπεριφορά από τα πρώτα στάδια
εξέλιξης. Αντίθετα οι στρατηγικές με τον πιο διερευνητικό χαρακτήρα φαίνεται να
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είναι η DE/rand/2 και η DE/rand/1.
Σε αυτό το κεφάλαιο, επιχειρείται η αξιοποίηση της προαναφερθείσας τάσης

ομαδοποίησης έτσι ώστε να παραχθεί μία νέα οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλ-
γόριθμων με καλύτερη συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό, τροποποιείται η διαδικα-
σία επιλογής των ατόμων που σχηματίζουν τις διανυσματικές διαφορές στους τε-
λεστές μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων. Πιο συγκεκριμένα, για να
δημιουργηθεί ένα μεταλλαγμένο άτομο, αντί να επιλεχθούν τυχαία άτομα από τον
πληθυσμό για να σχηματίστουν οι διανυσματικές διαφορές, προτείνεται να χρησι-
μοποιηθούν άτομα στη γειτονία του διανύσματος βάσης που πιθανώς να βρίσκεται
στην ίδια ομάδα ατόμων. Με αυτήν την αλλαγή ενδέχεται να αξιοποιηθούν ταχέως
οι περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές της εκάστοτε συνάρτησης και έτσι να
επιταχυνθεί η σύγκλιση του αλγορίθμου.

Για την απεικόνιση αυτής της συμπεριφοράς, το Σχήμα 3.5 και το Σχήμα 3.6
απεικονίζουν το γράφημα των 5-κοντινότερων γειτόνων των πληθυσμών που παρά-
γονται από τις στρατηγικές DE/best/1 και DE/rand/1, στη συνάρτηση Shekel’s
Foxholes, όπως αυτοί εξελίσσονται μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές αντίστοιχα. Εύ-
κολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι, αν για την παραγωγή των μεταλλαγμένων ατόμων
επιλεχθούν άτομα μεταξύ των 5-κοντινότερων γειτόνων της κάθε υποψήφιας λύσης,
θα επιτευχθεί ο στόχος αξιοποίησης της τοπικής πληροφορίας στις περιοχές των
ελαχιστοποιητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι περιστασιακές συνδέσεις μεταξύ των ατόμων που είναι
συγκεντρωμένα στις περιοχές διαφορετικών ελαχιστοποιητών, δείχνουν ότι οι δυ-
νατότητες εξερεύνησης του χώρου αναζήτησης δεν θα παρεμποδιστούν σε μεγάλο
βαθμό. Επιπλέον, αντί της χρήσης ενός προκαθορισμένου αριθμού κοντινότερων
γειτόνων για κάθε άτομο, ενσωματώνεται μία στοχαστική διαδικασία στη διαδικα-
σία επιλογής των ατόμων προς μετάλλαξη, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί καλύτερη
εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης. Η επόμενη ενότητα περιγράφει αναλυτικά την
προτεινόμενο πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά του.

3.4 Η Οικογένεια Χωρικών Διαφοροεξελικτικών Στρατη-
γικών Μετάλλαξης

Όπως δείχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, είναι δυνατόν να καθοδηγηθεί η
εξελικτική διαδικασία προς την περιοχή του ολικού ελαχιστοποιητή, ενσωματώνον-
τας χωρικές πληροφορίες των ατόμων του πληθυσμού, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο
η ικανότητα αναζήτησης του αλγορίθμου. Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται οι
κύριες ιδέες και τα χαρακτηριστικά της νέας οικογένειας των Χωρικών Διαφοροεξελι-
κτικών Στρατηγικών Μετάλλαξης ή Χωρικών Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων (Χωρ
ΔΕΑ) – Proximity-based Differential Evolution algorithms (Pro DE) [84]. Ουσια-
στικά προτείνεται ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο δημιουργίας στρατηγικών μετάλλαξης
της οικογένειας των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων που μπορεί να εφαρμοστεί σε
οποιοδήποτε ΔΕΑ.

Ο ευκολότερος τρόπος για να υλοποιηθεί το προτεινόμενο πλαίσιο είναι, αντί να
επιλεχθούν τυχαία οι δείκτες r1, r2, r3 των ατόμων που θα χρησιμοποιηθούν στον
τελεστή μετάλλαξης, να επιλεχθούν μέσω των 3-κοντινότερων γειτόνων του κάθε
ατόμου προς εξέλιξη. Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ένα
εξαιρετικά «άπληστο» αλγόριθμο (με τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα), ειδικά κατά
τα πρώτα στάδια της εξέλιξης όπου μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να καταστρέψει
τη δυνατότητα εξερεύνησης του αλγορίθμου. Αντ’ αυτού, προτείνεται η ενσωμάτωση
μίας στοχαστικής διαδικασίας επιλογής των ri, i ∈ {1, 2, 3} στον εκάστοτε τελεστή
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Σχήμα 3.5: Γραφική απεικόνιση των 5-Καλύτερων Γειτόνων του πληθυσμού σε στιγμιό-
τυπα της κατανομής του πληθυσμού κατά την εξελικτική διαδικασία του αλγορίθμου
DE/best/1/bin μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές (generations)

Σχήμα 3.6: Γραφική απεικόνιση των 5-Καλύτερων Γειτόνων του πληθυσμού σε στιγμιό-
τυπα της κατανομής του πληθυσμού κατά την εξελικτική διαδικασία του αλγορίθμου
DE/rand/1/bin μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές (generations)
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μετάλλαξης.
Συγκεκριμένα, έστω ένας πληθυσμός από NP , άτομα διάστασης D, Pg = [x1g, x

2
g,

. . . , xNP
g ]. Έστω το μητρώο γειτνίασης (affinity matrix), Rd, το οποίο υπολογίζεται με

βάση τις πραγματικές αποστάσεις μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού. Έτσι, το κάθε
στοιχείο του μητρώου, Rd(i, j), αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ του i-οστού και
του j-οστού ατόμου:

Rd =



0 ‖x1g, x2g‖ · · · ‖x1g, xNP
g ‖

‖x2g, x1g‖ 0 · · · ‖x2g, xNP
g ‖

‖x3g, x1g‖ ‖x3g, x2g‖ 0 ‖x3g, xNP
g ‖

...
...

. . .
...

‖xNP
g , x1g‖ ‖xNP

g , x2g‖ · · · 0


,

όπου ‖x, y‖ είναι ένα μέτρο απόστασης μεταξύ δύο ατόμων (διανυσμάτων) x και y.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μητρώο γειτνίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδή-
ποτε μέτρο απόστασης το οποίο μπορεί να αποτυπώσει κατάλληλα την απόσταση
μεταξύ δυο υποψηφίων λύσεων. Για παράδειγμα στην περίπτωση που υπάρχει δια-
φορετικό εύρος αναζήτησης (κλίμακα) ανά μεταβλητή του προβλήματος, πρέπει να
χρησιμοποιηθεί ένα μέτρο το οποίο να είναι αναλλοίωτο ως προς την κλίμακα των
μεταβλητών (scale-invariant distance measure), έτσι ώστε να αποφευχθεί οποια-
δήποτε εξάρτηση από τη διαφορά κλίμακας, για παράδειγμα το μέτρο απόστασης
Mahalanobis [294]. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι ένα προκαθορισμένο πλήθος σημείων
γίνεται όλο και πιο «αραιό» (sparse), καθώς αυξάνεται η διάσταση του χώρου στον
οποίο βρίσκεται [277]. Συνεπώς, σε προβλήματα πολύ μεγάλης διάστασης, συστή-
νεται η χρήση του μέτρου απόστασης p-νόρμας με p 6 1 [127]. Σε αυτό το κεφάλαιο
χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια απόσταση, δεδομένου ότι όλες οι υπό εξέταση συ-
ναρτήσεις έχουν ίδιας κλίμακας εύρος τιμών για όλες τις μεταβλητές τους. Ακόμα
παρατηρείται ότι το μητρώο γειτνίασης είναι συμμετρικό, λόγω της συμμετρικής
ιδιότητας του μέτρου απόστασης. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να υπολογιστεί μόνο το
άνω τριγωνικό μέρος του μητρώου Rd.

Εφόσον έχει υπολογιστεί το μητρώο γειτνίασης, Rd, στη συνέχεια υπολογίζεται
το μητρώο πιθανοτήτων επιλογής Rp, στο οποίο κάθε στοιχείο του Rp(i, j) αναπα-
ριστά μία πιθανότητα μεταξύ του i-οστού και του j-οστού ατόμου σε σχέση με την
i-οστή γραμμή του μητρώου. Η πιθανότητα του i-οστού ατόμου είναι αντιστρόφως
ανάλογη με την απόσταση του j-οστού ατόμου, δηλαδή το άτομο της κάθε γραμμής
του μητρώου με τη μικρότερη απόσταση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πιθανότητα:

Rp(i, j) = 1− π(i, j)∑
i π(i, j)

, π(i, j) =
Rd(i, j)∑
iRd(i, j)

, (3.1)

όπου i, j = 1, 2, . . . , NP . Συνεπώς για τη διαδικασία επιλογής των r∗1, r
∗
2, r

∗
3 ∈ Sr =

{1, 2, . . . , NP}\{i} στον εκάστοτε τελεστή μετάλλαξης, ενσωματώνεται μία στοχαστική
διαδικασία επιλογής, χρησιμοποιώντας μία απλή διαδικασία επιλογής με ρουλέτα
(roulette wheel selection) χωρίς επανατοποθέτηση [14,15,186].

Επομένως, για κάθε άτομο xig, i = 1, 2, . . . , NP , όπου g η τρέχουσα γενιά, σύμ-
φωνα με τη στρατηγική μετάλλαξης Pro DE/rand/1 παράγεται το αντίστοιχο με-
ταλλαγμένο άτομο vig+1 χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:

vig+1 = x
r∗1
g + F (x

r∗2
g − x

r∗3
g ), (3.2)

όπου οι δείκτες r∗1, r
∗
2, r

∗
3 ∈ {1, 2, . . . , NP} \ {i} είναι ψευδό-τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί

διαφορετικοί μεταξύ τους και με τον τρέχων δείκτη i, οι οποίοι έχουν επιλεχτεί με
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την παραπάνω προτεινόμενη στοχαστική διαδικασία επιλογής και F > 0 είναι ο συν-
τελεστής μετάλλαξης [84]. Εδώ χρησιμοποιείται ο συμβολισμός Pro DE/rand/1 για
να ορίσει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο ενσωματώνεται στη στρατηγική DE/rand/1.

Το προτεινόμενο πλαίσιο των χωρικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ επηρεάζει
μόνο το βήμα μετάλλαξης των κλασικών ΔΕΑ, έτσι μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε
μία οποιαδήποτε στρατηγική μετάλλαξης ΔΕΑ. Η ενσωμάτωση του προτεινόμενου
πλαισίου στην κλασική στρατηγική DE/rand/1 παρουσιάζεται σύντομα στον Αλγό-
ριθμο 3.1.

Αλγόριθμος 3.1 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου Pro DE/rand/1

/* Εφάρμοσε το χωρικό τελεστή μετάλλαξης */
Υπολόγισε το μητρώο πιθανοτήτων επιλογής Rp σύμφωνα με την Εξίσωση. (3.1)
Χρησιμοποίησε τη διαδικασία ρουλέτας χωρίς επανατοποθέτηση για την επιλογή
των δεικτών r∗1, r

∗
2, r

∗
3 ∈ Sr = {1, 2, . . . , NP}\{i} σύμφωνα με το μητρώο πιθανοτήτων

επιλογής Rp

/* Για κάθε άτομο xig δημιούργησε το αντίστοιχο μεταλλαγμένο άτομο vig χρησι-
μοποιώντας την Εξίσωση (3.2) */
for j = 1 έως D do

vij,g = x
r∗1
j,g + F (x

r∗2
j,g − x

r∗3
j,g)

end for

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητος ο συνεχής υπολογισμός του μη-
τρώου γειτνίασης σε κάθε γενιά. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, ο κύριος ρό-
λος του προτεινόμενου πλαισίου είναι η αποτελεσματική εκμετάλλευση της τάσης
ομαδοποίησης του πληθυσμού στις περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές του
εκάστοτε προβλήματος, με την ενσωμάτωση αυτής της πληροφορίας στην εξελικτική
διαδικασία του αλγορίθμου. Στη γενική περίπτωση, το μητρώο γειτνίασης πρέπει να
ενημερωθεί, κάθε φορά που ένα άτομο αλλάζει θέση στο χώρο, δηλαδή κάθε φορά
που περνά στην επόμενη γενιά μέσω του τελεστή επιλογής. Όμως, ανάλογα με το
υπολογιστικό κόστος που είναι ένας χρήστης διατεθειμένος να πληρώσει και από τα
χαρακτηριστικά του εφαρμοζόμενου ΔΕΑ, το μητρώο γειτνίασης Rd μπορεί να υπο-
λογιστεί είτε σε κάθε μία ή σε κάθε λίγες γενιές. Είναι προφανές ότι όταν το μητρώο
γειτνίασης δεν υπολογίζεται σε κάθε γενιά, περιέχει σφάλματα στα στοιχεία του.
Στη γενική περίπτωση ανακριβείς πληροφορίες στο μητρώο γειτνίασης επηρεάζουν
τη δυναμική του αλγορίθμου, όμως σε μερικές περιπτώσεις λόγω της τυχαιότητας
που πρέπει να έχουν οι δείκτες ri, αυτή η συμπεριφορά δεν επιφέρει σημαντικές
επιπτώσεις στη δυναμική του αλγορίθμου. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, προτείνεται
να ανανεώνεται το μητρώο γειτνίασης κάθε φορά που ένα άτομο αλλάζει θέση στο
χώρο, δηλαδή σε κάθε γενιά.

Μερικοί ΔΕΑ ενσωματώνουν στη δομή τους διαδικασίες που αλλάζουν ραγδαία τη
θέση πολλών ατόμων, είτε λόγω της άπληστης συμπεριφοράς των τελεστών μετάλλα-
ξης, όπως οι DE/best/1, DE/current-to-best/1, DE/best/2, είτε λόγω επιπρόσθε-
των διαδικασιών που επηρεάζουν τη δυναμική της εξέλιξης του εκάστοτε αλγορίθ-
μου, π.χ. η διαδικασία των αντίθετων πληθυσμών στον αλγόριθμο Opposition-based
DE [250,251]. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η άμεση ενσωμάτωση αυ-
τής της πληροφορίας στην εξελικτική διαδικασία, δηλαδή η άμεση ενημέρωση του
μητρώου γειτνίασης.
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3.5 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται εκτενή πειραματικά αποτελέσματα για
την αξιολόγηση του προτεινόμενων πλαισίου. Για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματι-
κότητα των προτεινόμενων προσεγγίσεων χρησιμοποιείται το σύνολο συναρτήσεων
CEC 2005 [281], το οποίο αποτελείται από είκοσι πέντε συναρτήσεις με διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά και μπορεί να χωριστεί με βάση αυτά στις παρακάτω τέσσε-
ρις κλάσεις συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις cf1 − cf5 χαρακτηρίζονται ως “unimodal”
και έχουν μόνο ένα ολικό και κανένα τοπικό ελάχιστο. Οι συναρτήσεις cf6 − cf12
χαρακτηρίζονται ως “multimodal” και είναι βασικές συναρτήσεις με πολλά τοπικά
ελάχιστα. Οι συναρτήσεις cf13 και cf14 χαρακτηρίζονται ως “expanded” και είναι επε-
κτάσεις συναρτήσεων με πολλά τοπικά ελάχιστα. Τέλος, οι συναρτήσεις cf15 − cf25
χαρακτηρίζονται ως “hybrid compositions” και είναι συνδυασμός βασικών συναρτή-
σεων με πολλά τοπικά ελάχιστα, ενώ χαρακτηρίζονται ως οι πιο δύσκολες συναρτή-
σεις του συγκεκριμένου συνόλου συναρτήσεων. Αναλυτική περιγραφή του συνόλου
συναρτήσεων μπορεί να βρεθεί στην τεχνική αναφορά [281].

Για να αξιολογηθούν και να αναδειχτούν οι διαφορετικές πτυχές του προτεινό-
μενου πλαισίου, η παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων χωρίζεται σε τέσ-
σερις υποενότητες: Αρχικά ενσωματώνεται το προτεινόμενο πλαίσιο σε μία πλειάδα
κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων και συγ-
κρίνεται η απόδοση της επέκτασης κάθε στρατηγικής με την αντίστοιχη κλασική
στρατηγική (Παράγραφος 3.5.1). Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη και συζήτηση της
ενσωμάτωσης του προτεινόμενου πλαισίου σε μία πλειάδα γνωστών Διαφοροεξελι-
κτικών Αλγορίθμων (Παράγραφος 3.5.2). Στην Παράγραφο 3.5.3 πραγματοποιείται
μελέτη και συζήτηση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας του προτεινόμενου πλαι-
σίου. Τέλος, στην Παράγραφο 3.5.4 παρουσιάζεται μία σύντομη ανάλυση της συνο-
λικής συμπεριφοράς του προτεινόμενου πλαισίου σε όλους τους αλγορίθμους που
χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.

3.5.1 Το προτεινόμενο πλαίσιο στους κλασικούς Διαφοροεξελικτι-
κούς Αλγόριθμους

Σε αυτή την παράγραφο, ενσωματώνεται το προτεινόμενο πλαίσιο σε έξι κλα-
σικούς τελεστές μετάλλαξης της οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων.
Για να πραγματοποιηθεί μια αξιόπιστη και δίκαιη σύγκριση μεταξύ αυτών, χρη-
σιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις παραμέτρων για όλους τους αλγορίθμους, όπως
αυτές προτείνονται στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν
τις ακόλουθες παραμέτρους:

α) Μέγεθος πληθυσμού, NP = 100 [27,35,319].

β) Συντελεστής μετάλλαξης, F = 0.5 [27,35,169,280].

γ) Συντελεστής διασταύρωσης, CR = 0.9 [27,35,169,280].

Ακόμα, για κάθε πείραμα και για κάθε συνάρτηση, οι πληθυσμοί των αλγορίθμων
αρχικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθμών από ομοιό-
μορφη κατανομή με την ίδια αρχική κατάσταση (ίδιο σπόρο – seed).

Για να αξιολογηθεί η απόδοση των αλγορίθμων, χρησιμοποιείται το μέτρο του
σφάλματος λύσης, ή απλά σφάλμα (solution error measure ή απλά error), το οποίο
ορίζεται ως f(x′) − f(x?), όπου x? είναι ο ολικός ελαχιστοποιητής της εκάστοτε συ-
νάρτησης και x′ είναι η καλύτερη εκτίμηση της λύσης που βρέθηκε μέσα στο μέγι-
στο όριο των διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών maxNFEs. Στο συγκεκριμένο
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σύνολο συναρτήσεων, το μέγιστο όριο των διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών
είναι ίσο με maxNFEs = 104 ·D [281]. Για κάθε αλγόριθμο εκτελέστηκαν 100 ανε-
ξάρτητα πειράματα για να ληφθεί μια εκτίμηση της μέσης τιμής (Mean) και της
τυπικής απόκλισης του σφάλματος (St.D.). Επιπρόσθετα, για να αξιολογηθεί η στα-
τιστική σημαντικότητα των διαφορετικών αποδόσεων που παρατηρηθήκαν, διεξά-
γεται ένα μη-παραμετρικό έλεγχο σημαντικότητας (two-sided Wilcoxon rank sum
test) μεταξύ της προς εξέτασης στρατηγικής μετάλλαξης που ενσωματώνει το προτει-
νόμενο πλαίσιο και της αντίστοιχης κλασικής στρατηγικής μετάλλαξης. Η μηδενική
υπόθεση σε κάθε έλεγχο σημαντικότητας υποδεικνύει ότι τα δείγματα είναι ανεξάρ-
τητα δείγματα από πανομοιότυπες συνεχείς κατανομές με ίσες διαμέσους. Έτσι, με
“+” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μηδενική υπόθεση απορρί-
πτεται στο 5% επίπεδο σημαντικότητας και η αντίστοιχη προτεινόμενη στρατηγική
μετάλλαξης παρουσιάζει ανώτερη απόδοση. Με “–” επισημαίνονται οι περιπτώσεις,
κατά τις οποίες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο ίδιο επίπεδο σημαντικότη-
τας και η αντίστοιχη προτεινόμενη στρατηγική μετάλλαξης παρουσιάζει κατώτερες
επιδόσεις, ενώ με “=” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιδόσεις
δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά. Στο κάτω μέρος των πινάκων,
αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων των παραπάνω ελέγχων που πα-
ρατηρούνται (+/=/–), για κάθε ζεύγος στρατηγικών μετάλλαξης. Χρησιμοποιώντας
γραμματοσειρά με έντονη γραφή, σε κάθε συνάρτηση επισημαίνεται ο αλγόριθμος
με τις καλύτερες επιδόσεις, ως προς τη μέση τιμή του σφάλματος. Τέλος για κάθε
συνάρτηση υπογραμμίζονται οι καλύτερες επιδόσεις μεταξύ όλων των αλγορίθμων
που υλοποιούνται σε αυτή την παράγραφο.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 3.1 και στον Πίνακα 3.2, παρουσιάζονται πειραμα-
τικά αποτελέσματα για τις 30-διάστατες εκδόσεις του συνόλου συναρτήσεων CEC
2005. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι στις στρατηγικές μετάλλαξης που έχουν
πιο διερευνητικό χαρακτήρα, DE/rand/1 και DE/rand/2, το προτεινόμενο πλαί-
σιο αποφέρει σημαντικές επιδόσεις, καλύτερες από αυτών των αντίστοιχων κλασι-
κών στρατηγικών, ενώ τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στην περίπτωση
του αλγορίθμου Pro DE/rand/1. Στην περίπτωση του DE/rand/2, το προτεινόμενο
πλαίσιο βοηθάει στη βελτίωση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων στις περισσό-
τερες unimodal συναρτήσεις (cf1 − cf6) με εξαίρεση την cf5. Επιπλέον, υπάρχουν 5
συναρτήσεις στις οποίες το προτεινόμενο πλαίσιο επιδεινώνει ελαφρώς την απόδοση
των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης (cf18−cf20, cf22 και cf25). Παρ’ όλα αυτά, ση-
μαντικές βελτιώσεις παρατηρούνται στις υπόλοιπες 5 συναρτήσεις της ίδιας κλάσης
(hybrid compositions), στις cf16, cf17, cf21, cf23 και στην cf24. Όσον αφορά την περί-
πτωση της Pro DE/current-to-best/2, παρ’ όλο που οι μέσες τιμές των επιδόσεων
είναι μικρότερες συγκριτικά με αυτές της αντίστοιχης κλασικής στρατηγικής, μόνο
7 περιπτώσεις έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη
συγκεκριμένη στρατηγική το προτεινόμενο πλαίσιο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην απόδοση της στρατηγικής στην κλάση των “hybrid composition” συναρτήσεων.

Αντίθετα στις στρατηγικές μετάλλαξης που έχουν πιο «άπληστη» συμπεριφορά,
DE/best/1, DE/current-to-best/1, το προτεινόμενο πλαίσιο δεν παρουσιάζει πα-
ρόμοια επίδραση στην απόδοση τους όπως προηγουμένως. Η στρατηγική Pro DE/-
best/1 στις περισσότερες συναρτήσεις των δύο πρώτων κλάσεων (unimodal και mul-
timodal), παρουσιάζει είτε οριακή βελτίωση στην επίδοσή της είτε παρόμοια συμπε-
ριφορά (cf3, cf7, cf9, cf12, cf15 και cf24), ενώ σε πέντε συναρτήσεις από την τελευταία
κλάση (hybrid compositions), το προτεινόμενο πλαίσιο επιδεινωθεί ελαφρώς την
απόδοση της Pro DE/best/1 στρατηγικής (cf18− cf20, cf22 και cf25). Παρόμοια συμ-
περιφορά εμφανίζεται και στην DE/current-to-best/1 στρατηγική, καθώς το προ-
τεινόμενο πλαίσιο δεν βελτιώνει την απόδοσή της. Γενικά παρατηρείται ότι η στρα-
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Πίνακας 3.1: Πειραματικά αποτελέσματα των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ
(DE/best/1, DE/best/2, DE/rand/1, DE/rand/2) και των αντίστοιχων εκδόσεων της
προτεινόμενης μεθοδολογίας (Pro DE/best/1, Pro DE/best/2, Pro DE/rand/1, Pro
DE/rand/2) στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 30).

DE/best/1 Pro DE/best/1 DE/best/2 Pro DE/best/2
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 2.756e+04 1.713e+04 1.493e+04 1.042e+04 + 1.842e+05 9.642e+04 1.245e+05 7.092e+04 +
cf4 2.159e+02 3.773e+02 3.092e+02 6.702e+02 = 3.477e+02 1.951e+03 2.000e-05 1.414e-04 +
cf5 1.555e+03 1.081e+03 2.184e+03 7.268e+02 - 4.586e+01 3.180e+02 6.732e+01 1.132e+02 -
cf6 1.595e+00 1.973e+00 1.435e+00 1.933e+00 = 5.582e-01 1.397e+00 1.196e+00 1.846e+00 =
cf7 4.764e+03 1.943e+02 4.696e+03 1.837e-12 + 4.609e+03 1.184e+02 4.696e+03 6.966e-03 -
cf8 2.095e+01 6.008e-02 2.101e+01 6.060e-02 - 2.095e+01 4.929e-02 2.094e+01 5.294e-02 =
cf9 1.058e+02 2.711e+01 9.199e+01 2.454e+01 + 1.725e+02 1.609e+01 4.493e+01 1.113e+01 +
cf10 1.306e+02 4.933e+01 1.379e+02 3.634e+01 = 1.985e+02 1.780e+01 1.306e+02 6.338e+01 +
cf11 2.188e+01 4.143e+00 2.295e+01 4.283e+00 = 3.231e+01 9.431e+00 3.133e+01 1.200e+01 =
cf12 5.717e+04 5.796e+04 1.250e+03 1.787e+03 + 1.487e+05 2.571e+05 2.233e+03 3.439e+03 +
cf13 9.802e+00 3.429e+00 1.079e+01 3.937e+00 = 1.607e+01 1.464e+00 3.856e+00 1.783e+00 +
cf14 1.217e+01 6.716e-01 1.250e+01 6.501e-01 - 1.309e+01 2.856e-01 1.329e+01 1.842e-01 -
cf15 5.226e+02 8.110e+01 4.493e+02 9.302e+01 + 4.284e+02 7.646e+01 3.556e+02 1.130e+02 +
cf16 2.825e+02 1.383e+02 2.476e+02 1.195e+02 = 2.971e+02 9.141e+01 2.358e+02 1.330e+02 +
cf17 3.199e+02 1.488e+02 2.614e+02 1.284e+02 = 3.334e+02 1.004e+02 3.122e+02 1.191e+02 =
cf18 9.292e+02 3.065e+01 9.477e+02 3.631e+01 - 9.071e+02 3.466e+00 9.004e+02 3.010e+01 +
cf19 9.235e+02 1.746e+01 9.394e+02 4.490e+01 - 9.117e+02 2.165e+01 8.985e+02 3.329e+01 +
cf20 9.305e+02 3.041e+01 9.510e+02 3.363e+01 - 9.078e+02 4.287e+00 8.936e+02 3.825e+01 =
cf21 8.314e+02 3.085e+02 6.858e+02 2.950e+02 = 1.030e+03 1.833e+02 5.603e+02 1.218e+02 +
cf22 9.952e+02 8.255e+01 1.051e+03 5.977e+01 - 8.980e+02 3.467e+01 9.277e+02 1.944e+01 -
cf23 8.146e+02 3.087e+02 7.263e+02 2.973e+02 = 1.025e+03 1.808e+02 5.528e+02 1.233e+02 +
cf24 9.725e+02 2.424e+02 3.463e+02 3.530e+02 + 9.185e+02 9.400e+01 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.675e+03 1.595e+01 1.713e+03 1.701e+01 - 1.644e+03 1.286e+01 1.659e+03 1.112e+01 -

Total number of (+/=/-): 6/11/8 13/7/5

DE/rand/1 Pro DE/rand/1 DE/rand/2 Pro DE/rand/2
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 4.075e-01 1.397e-01 0.000e+00 0.000e+00 +
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.789e+03 6.676e+02 1.225e+02 4.465e+01 +
cf3 5.077e+05 3.724e+05 4.096e+05 2.338e+05 = 3.793e+07 8.031e+06 4.471e+06 1.323e+06 +
cf4 2.410e-02 2.700e-02 1.700e-03 3.406e-03 + 6.998e+03 1.553e+03 8.728e+02 3.046e+02 +
cf5 1.470e-02 3.191e-02 1.183e+02 1.372e+02 - 1.611e+03 4.637e+02 2.060e+03 2.780e+02 -
cf6 2.255e+00 1.406e+00 3.625e+00 2.985e+00 - 3.612e+03 1.890e+03 1.960e+01 8.975e-01 +
cf7 4.696e+03 7.709e-03 4.696e+03 1.837e-12 - 4.671e+03 2.017e+01 4.811e+03 1.310e+01 -
cf8 2.094e+01 4.480e-02 2.094e+01 5.320e-02 = 2.095e+01 4.303e-02 2.095e+01 5.467e-02 =
cf9 1.325e+02 2.453e+01 1.641e+01 5.282e+00 + 2.061e+02 1.248e+01 1.878e+02 1.001e+01 +
cf10 1.822e+02 7.871e+00 3.298e+01 1.293e+01 + 2.321e+02 1.113e+01 2.061e+02 1.149e+01 +
cf11 3.903e+01 1.224e+00 1.180e+01 4.040e+00 + 3.967e+01 1.051e+00 3.964e+01 1.050e+00 =
cf12 2.553e+04 2.188e+04 2.366e+03 2.147e+03 + 9.199e+05 1.270e+05 2.588e+05 1.100e+05 +
cf13 1.542e+01 8.584e-01 2.813e+00 6.075e-01 + 2.360e+01 1.429e+00 1.738e+01 9.139e-01 +
cf14 1.356e+01 1.382e-01 1.315e+01 2.160e-01 + 1.373e+01 1.527e-01 1.339e+01 1.586e-01 +
cf15 2.520e+02 8.862e+01 3.960e+02 5.330e+01 - 4.220e+02 7.917e+01 4.020e+02 1.414e+01 =
cf16 2.187e+02 3.637e+01 5.613e+01 5.055e+01 + 2.793e+02 3.921e+01 2.317e+02 1.016e+01 +
cf17 2.461e+02 5.148e+01 8.541e+01 5.296e+01 + 3.068e+02 3.873e+01 2.565e+02 1.290e+01 +
cf18 9.034e+02 4.932e-01 8.824e+02 4.422e+01 + 9.063e+02 1.813e-01 9.096e+02 1.215e+00 -
cf19 9.033e+02 2.236e-01 8.975e+02 2.907e+01 + 9.062e+02 1.883e-01 9.096e+02 1.102e+00 -
cf20 9.033e+02 2.022e-01 8.952e+02 3.211e+01 + 9.062e+02 2.183e-01 9.096e+02 1.019e+00 -
cf21 5.582e+02 1.762e+02 5.000e+02 0.000e+00 + 8.957e+02 2.830e+02 5.000e+02 0.000e+00 +
cf22 8.591e+02 1.389e+01 9.031e+02 9.625e+00 - 8.553e+02 1.974e+01 9.459e+02 7.421e+00 -
cf23 5.697e+02 1.907e+02 5.060e+02 4.243e+01 + 8.680e+02 2.891e+02 5.000e+02 0.000e+00 +
cf24 9.785e+02 1.124e+02 2.000e+02 0.000e+00 + 9.814e+02 2.377e+01 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.649e+03 2.918e+00 1.641e+03 6.573e+00 + 1.651e+03 2.052e+00 1.688e+03 3.247e+00 -

Total number of (+/=/-): 16/4/5 15/3/7

τηγική DE/current-to-best/1 εμφανίζει τις χειρότερες αποδόσεις μεταξύ όλων των
άλλων στρατηγικών μετάλλαξης, δηλαδή τις μεγαλύτερες μέσες τιμές σφάλματος, το
οποίο υποδεικνύει την ανικανότητά της να εντοπίζει ολικούς ελαχιστοποιητές. Αυτή
η συμπεριφορά είναι περισσότερο εμφανής στις συναρτήσεις cf1–cf5 (unimodal).
Η στρατηγική DE/current-to-best/1 παρουσιάζει τόσο «άπληστη» συμπεριφορά
που δεν είναι ικανή να οδηγήσει την εξελικτική διαδικασία στην εύρεση του ολι-
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Πίνακας 3.2: Πειραματικά αποτελέσματα των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ
(DE/cur-to-best/1, DE/cur-to-best/2) και των αντίστοιχων εκδόσεων της προτεινόμενης
μεθοδολογίας (Pro DE/cur-to-best/1, Pro DE/cur-to-best/2) στο σύνολο συναρτήσεων
CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 30).

DE/cur-to-best/1 Pro DE/cur-to-best/1 DE/cur-to-best/2 Pro DE/cur-to-best/2
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 1.537e+02 2.477e+02 3.054e+02 2.926e+02 - 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 1.973e+03 1.338e+03 2.137e+03 1.163e+03 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 2.689e+06 2.711e+06 3.130e+06 2.395e+06 = 8.594e+04 5.361e+04 5.417e+04 4.670e+04 +
cf4 3.669e+02 3.578e+02 4.871e+02 4.515e+02 = 0000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf5 4.603e+03 9.657e+02 5.766e+03 1.365e+03 - 0.000e+00 0.000e+00 9.150e-02 6.274e-02 -
cf6 9.147e+06 1.154e+07 2.884e+07 6.154e+07 - 1.595e-01 7.892e-01 2.392e-01 9.565e-01 =
cf7 5.001e+03 2.009e+02 5.242e+03 1.685e+02 - 4.695e+03 5.519e+00 4.696e+03 1.837e-12 -
cf8 2.094e+01 5.006e-02 2.093e+01 6.071e-02 = 2.095e+01 4.476e-02 2.094e+01 6.119e-02 =
cf9 6.895e+01 1.639e+01 8.097e+01 1.884e+01 - 1.694e+02 9.850e+00 1.724e+02 8.759e+00 =
cf10 8.895e+01 2.839e+01 1.001e+02 2.865e+01 - 1.898e+02 1.147e+01 1.899e+02 8.673e+00 =
cf11 1.447e+01 2.950e+00 1.753e+01 3.331e+00 - 3.960e+01 1.126e+00 3.964e+01 1.048e+00 =
cf12 6.172e+04 4.360e+04 2.441e+04 1.407e+04 + 4.450e+04 7.800e+04 1.285e+03 1.542e+03 +
cf13 5.306e+00 3.302e+00 5.056e+00 2.991e+00 = 1.584e+01 9.103e-01 1.534e+01 8.793e-01 +
cf14 1.194e+01 3.418e-01 1.172e+01 3.394e-01 + 1.343e+01 1.627e-01 1.329e+01 1.253e-01 +
cf15 4.339e+02 8.339e+01 4.594e+02 1.039e+02 = 3.439e+02 1.107e+02 3.790e+02 9.150e+01 =
cf16 2.228e+02 1.639e+02 2.333e+02 1.672e+02 = 2.953e+02 9.467e+01 2.633e+02 7.366e+01 =
cf17 2.346e+02 1.639e+02 2.062e+02 1.429e+02 = 3.024e+02 8.764e+01 2.779e+02 8.574e+01 =
cf18 9.504e+02 2.106e+01 9.609e+02 3.898e+01 - 9.055e+02 1.686e+00 8.911e+02 3.720e+01 =
cf19 9.518e+02 2.114e+01 9.661e+02 3.295e+01 - 9.054e+02 1.552e+00 8.784e+02 4.699e+01 =
cf20 9.411e+02 2.931e+01 9.582e+02 4.699e+01 - 9.053e+02 1.561e+00 8.888e+02 3.918e+01 =
cf21 8.315e+02 2.839e+02 9.096e+02 2.673e+02 = 9.477e+02 2.542e+02 5.300e+02 9.091e+01 +
cf22 9.777e+02 4.260e+01 9.999e+02 3.521e+01 - 8.754e+02 2.075e+01 9.124e+02 1.066e+01 -
cf23 8.596e+02 2.878e+02 8.808e+02 2.743e+02 = 1.004e+03 2.055e+02 5.180e+02 7.197e+01 +
cf24 5.809e+02 3.556e+02 5.932e+02 3.758e+02 = 9.913e+02 1.666e+01 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.669e+03 1.306e+01 1.700e+03 1.108e+01 - 1.653e+03 5.448e+00 1.672e+03 3.710e+00 -

Total number of (+/=/-): 2/11/12 7/14/4

κού ελαχιστοποιητή. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η συμπεριφορά δεν επιτρέπει τη
δημιουργία τοπικής/χωρικής δομής στον πληθυσμό της και συνεπώς δεν βοηθάει
το προτεινόμενο πλαίσιο να βελτιώσει την απόδοσή της. Τέλος, παρά τον «άπληστο»
χαρακτήρα της στρατηγικής DE/best/2 το προτεινόμενο πλαίσιο βελτιώνει την από-
δοση της στις περισσότερες συναρτήσεις που έχουν πολλαπλά τοπικά βέλτιστα (mul-
timodal και hybrid functions). Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω
της ενσωμάτωσης τεσσάρων τυχαίων διανυσμάτων στη δομή του τελεστή μετάλλαξής
της, η οποία επιτρέπει καλύτερη διερεύνηση του χώρου αναζήτησης. Η κλασική
στρατηγική DE/best/2 παρουσιάζει ανώτερες επιδόσεις μόνο σε πέντε περιπτώσεις
(cf5, cf7, cf14, cf22 και cf25).

Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο πλαίσιο αξιολογείται στις 50-διάστατες εκδόσεις
του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005. Υψηλότερων διαστάσεων προβλήματα είναι
συνήθως πιο δύσκολο να επιλυθούν και μια κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιη-
θεί ένα μεγαλύτερο μέγεθος του πληθυσμού. Έτσι, στο παρόν στάδιο το μέγεθος του
πληθυσμού αυξάνεται στα 200 άτομα. Σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν αποτε-
λεί προσπάθεια συντονισμού των παραμέτρων για να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση.
Ακόμα, όπως προτείνεται στην τεχνική αναφορά του συνόλου συναρτήσεων [281],
στις 50-διάστατες εκδόσεις χρησιμοποιείται το μέγιστο όριο διαθέσιμων συναρτησια-
κών υπολογισμών το maxNFEs = 104 ·D = 500, 000. Ως εκ τούτου, τα πειραματικά
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3 και στον Πίνακα 3.4 δείχνουν
ότι οι συμπεριφορά των αλγορίθμων στις 50-διάστατες εκδόσεις του συνόλου συ-
ναρτήσεων, είναι παρόμοια με αυτήν των 30-διάστατων εκδόσεων. Η κύρια διαφορά
είναι ότι η βελτίωση που εμφανίζεται στις επιδόσεις των αλγορίθμων που χρησιμο-
ποιούν το προτεινόμενο πλαίσιο είναι πλέον στατιστικά σημαντική στην πλειονότητα
των συναρτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τον «άπληστο» χαρακτήρα της στρα-
τηγικής DE/current-to-best/2, στις 50-διάστατες εκδόσεις του συνόλου συναρτή-
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Πίνακας 3.3: Πειραματικά αποτελέσματα των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ
(DE/best/1, DE/best/2, DE/rand/1, DE/rand/2) και των αντίστοιχων εκδόσεων της
προτεινόμενης μεθοδολογίας (Pro DE/best/1, Pro DE/best/2, Pro DE/rand/1, Pro
DE/rand/2) στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

DE/best/1 Pro DE/best/1 DE/best/2 Pro DE/best/2
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 6.836e+01 8.537e+01 5.139e+00 2.709e+00 +
cf3 3.270e+05 1.439e+05 1.440e+05 7.123e+04 + 4.328e+06 1.598e+06 2.641e+06 9.875e+05 +
cf4 3.473e+03 3.649e+03 1.133e+03 1.312e+03 + 5.346e+03 6.011e+03 1.523e+03 8.763e+02 +
cf5 4.674e+03 1.098e+03 4.608e+03 1.038e+03 = 2.746e+03 1.769e+03 2.740e+03 5.324e+02 =
cf6 8.771e-01 1.668e+00 1.116e+00 1.808e+00 = 1.439e+01 1.028e+01 3.434e+00 2.767e+00 +
cf7 6.235e+03 1.902e+02 6.195e+03 4.594e-12 + 6.205e+03 5.419e+01 6.322e+03 3.314e+01 -
cf8 2.113e+01 3.904e-02 2.113e+01 3.087e-02 = 2.114e+01 3.572e-02 2.114e+01 3.384e-02 =
cf9 2.091e+02 4.272e+01 1.951e+02 3.987e+01 = 3.806e+02 3.573e+01 2.777e+02 1.001e+02 +
cf10 2.378e+02 5.911e+01 2.617e+02 6.366e+01 = 4.223e+02 2.514e+01 4.072e+02 2.742e+01 +
cf11 4.269e+01 7.379e+00 4.210e+01 5.234e+00 = 7.050e+01 7.783e+00 7.286e+01 1.513e+00 =
cf12 2.749e+05 2.925e+05 6.740e+03 6.345e+03 + 3.813e+05 3.877e+05 6.504e+03 6.901e+03 +
cf13 2.281e+01 7.498e+00 2.107e+01 7.419e+00 = 3.396e+01 2.146e+00 3.088e+01 2.132e+00 +
cf14 2.179e+01 5.072e-01 2.108e+01 7.160e-01 + 2.314e+01 2.062e-01 2.306e+01 1.928e-01 =
cf15 4.990e+02 7.981e+01 4.248e+02 5.845e+01 + 3.927e+02 5.897e+01 2.791e+02 8.862e+01 +
cf16 2.520e+02 1.058e+02 2.391e+02 1.044e+02 = 3.278e+02 4.836e+01 3.120e+02 4.674e+01 +
cf17 2.616e+02 9.805e+01 2.772e+02 1.097e+02 = 3.666e+02 5.547e+01 3.562e+02 5.005e+01 =
cf18 9.519e+02 2.242e+01 9.958e+02 2.375e+01 - 9.202e+02 8.482e+00 8.871e+02 1.268e+02 +
cf19 9.489e+02 1.704e+01 9.903e+02 2.706e+01 - 9.193e+02 6.276e+00 9.172e+02 3.634e+01 +
cf20 9.509e+02 2.111e+01 9.868e+02 2.346e+01 - 9.192e+02 6.324e+00 8.786e+02 1.520e+02 +
cf21 1.042e+03 2.088e+01 6.970e+02 3.033e+02 + 1.011e+03 3.265e+01 5.240e+02 8.221e+01 +
cf22 9.837e+02 4.562e+01 1.071e+03 4.943e+01 - 9.445e+02 3.246e+01 9.878e+02 1.545e+01 -
cf23 1.005e+03 1.366e+02 6.700e+02 2.821e+02 + 1.011e+03 3.223e+01 5.000e+02 0.000e+00 +
cf24 1.103e+03 7.326e+01 1.126e+03 3.130e+02 - 1.039e+03 1.774e+01 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.715e+03 1.764e+01 1.777e+03 1.898e+01 - 1.685e+03 8.853e+00 1.722e+03 6.387e+00 -

Total number of (+/=/-): 8/11/6 16/6/3
DE/rand/1 Pro DE/rand/1 DE/rand/2 Pro DE/rand/2

cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 6.899e+03 8.880e+02 1.217e+02 3.143e+01 +
cf2 3.960e+03 9.307e+02 3.254e+02 1.093e+02 + 9.715e+04 8.252e+03 5.834e+04 6.223e+03 +
cf3 5.404e+07 1.310e+07 7.509e+06 1.766e+06 + 4.859e+08 6.865e+07 2.687e+08 4.238e+07 +
cf4 1.180e+04 3.332e+03 2.476e+03 6.914e+02 + 1.390e+05 1.502e+04 7.970e+04 8.841e+03 +
cf5 1.709e+03 6.938e+02 2.192e+03 2.949e+02 - 2.126e+04 1.720e+03 1.785e+04 9.111e+02 +
cf6 4.231e+01 1.182e+01 3.855e+01 1.776e+01 + 6.040e+08 1.238e+08 4.587e+05 1.577e+05 +
cf7 6.195e+03 4.594e-12 6.199e+03 5.281e-01 - 6.201e+03 2.003e+00 8.391e+03 1.181e+02 -
cf8 2.114e+01 3.330e-02 2.114e+01 4.345e-02 = 2.114e+01 3.143e-02 2.113e+01 4.171e-02 =
cf9 3.468e+02 1.199e+01 1.382e+02 1.366e+01 + 4.596e+02 1.477e+01 4.413e+02 1.935e+01 +
cf10 3.763e+02 1.578e+01 3.529e+02 1.482e+01 + 5.344e+02 1.467e+01 4.671e+02 1.751e+01 +
cf11 7.264e+01 1.212e+00 7.263e+01 1.614e+00 = 7.253e+01 1.553e+00 7.287e+01 1.267e+00 =
cf12 2.049e+06 5.887e+05 9.192e+03 7.919e+03 + 4.879e+06 3.996e+05 2.425e+06 1.833e+05 +
cf13 3.296e+01 1.446e+00 2.238e+01 2.494e+00 + 2.873e+05 1.109e+05 4.247e+01 1.876e+00 +
cf14 2.339e+01 1.486e-01 2.304e+01 1.389e-01 + 2.360e+01 1.387e-01 2.318e+01 1.702e-01 +
cf15 2.047e+02 2.819e+01 4.000e+02 0.000e+00 - 9.125e+02 1.553e+01 4.453e+02 2.914e+00 +
cf16 2.715e+02 1.470e+01 2.479e+02 9.706e+00 + 3.805e+02 1.884e+01 3.251e+02 1.166e+01 +
cf17 3.049e+02 2.457e+01 2.735e+02 1.049e+01 + 4.378e+02 2.531e+01 3.772e+02 1.603e+01 +
cf18 9.151e+02 6.997e-01 8.928e+02 4.981e+01 + 9.412e+02 6.037e+00 1.001e+03 6.688e+00 -
cf19 9.154e+02 5.033e-01 8.836e+02 5.534e+01 + 9.398e+02 5.601e+00 1.000e+03 6.091e+00 -
cf20 9.153e+02 5.553e-01 9.001e+02 4.417e+01 + 9.408e+02 5.730e+00 1.000e+03 6.548e+00 -
cf21 1.004e+03 1.101e+00 5.000e+02 0.000e+00 + 1.028e+03 2.190e+00 5.307e+02 7.809e+00 +
cf22 9.061e+02 3.577e+00 9.586e+02 1.018e+01 - 9.253e+02 1.030e+01 1.106e+03 1.330e+01 -
cf23 1.003e+03 1.029e+00 5.000e+02 0.000e+00 + 1.028e+03 2.243e+00 5.291e+02 6.513e+00 +
cf24 1.038e+03 1.717e+00 2.000e+02 0.000e+00 + 1.043e+03 7.243e+00 3.313e+02 3.470e+01 +
cf25 1.688e+03 2.591e+00 1.709e+03 3.603e+00 - 1.697e+03 2.288e+00 1.798e+03 5.523e+00 -

Total number of (+/=/-): 17/3/5 17/6/2

σεων, η ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου βελτίωσε σημαντικά την απόδοση
του αλγορίθμου, εμφανίζοντας σημαντικές διαφορές στην πλειοψηφία των συναρ-
τήσεων. Αντίθετα, το προτεινόμενο πλαίσιο εξακολουθεί να μην έχει την ικανότητα
να βελτιώσει τις επιδόσεις της στρατηγικής DE/current-to-best/1.

Συνολικά, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης
έναντι των προτεινόμενων στρατηγικών, μπορεί να παρατηρηθεί ότι το προτεινό-
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Πίνακας 3.4: Πειραματικά αποτελέσματα των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ
(DE/cur-to-best/1, DE/cur-to-best/2) και των αντίστοιχων εκδόσεων της προτεινόμενης
μεθοδολογίας (Pro DE/cur-to-best/1, Pro DE/cur-to-best/2) στο σύνολο συναρτήσεων
CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

DE/cur-to-best/1 Pro DE/cur-to-best/1 DE/cur-to-best/2 Pro DE/cur-to-best/2
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 2.198e+02 1.792e+02 5.241e+02 3.542e+02 - 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 2.136e+03 1.128e+03 2.662e+03 1.368e+03 - 5.934e+02 1.328e+02 1.028e+02 2.798e+01 +
cf3 1.089e+07 6.857e+06 1.196e+07 6.456e+06 = 1.451e+07 2.936e+06 6.597e+06 1.459e+06 +
cf4 1.489e+03 1.068e+03 1.532e+03 1.042e+03 = 4.268e+03 9.739e+02 2.107e+03 5.709e+02 +
cf5 7.462e+03 1.326e+03 7.982e+03 1.078e+03 - 1.035e+03 1.155e+03 2.287e+03 5.298e+02 -
cf6 1.078e+07 1.237e+07 3.382e+07 3.099e+07 - 2.583e+01 1.463e+01 1.622e+01 1.196e+01 +
cf7 6.669e+03 1.795e+02 6.771e+03 1.407e+02 - 6.195e+03 4.594e-12 6.236e+03 6.720e+00 -
cf8 2.113e+01 4.841e-02 2.112e+01 3.798e-02 = 2.113e+01 3.968e-02 2.113e+01 3.402e-02 =
cf9 1.406e+02 2.939e+01 1.554e+02 2.977e+01 - 3.653e+02 1.772e+01 3.933e+02 1.873e+01 -
cf10 1.717e+02 4.524e+01 2.107e+02 4.353e+01 - 3.988e+02 1.363e+01 4.067e+02 2.008e+01 -
cf11 2.950e+01 4.451e+00 3.141e+01 5.123e+00 - 7.309e+01 1.275e+00 7.249e+01 1.681e+00 =
cf12 2.505e+05 1.137e+05 7.933e+04 3.736e+04 + 1.538e+05 2.758e+05 1.147e+05 1.969e+05 +
cf13 1.412e+01 8.942e+00 1.546e+01 9.144e+00 = 3.366e+01 1.824e+00 3.293e+01 1.321e+00 +
cf14 2.186e+01 4.091e-01 2.183e+01 5.069e-01 = 2.328e+01 1.458e-01 2.305e+01 1.407e-01 +
cf15 4.489e+02 5.001e+01 4.298e+02 4.158e+01 = 2.760e+02 8.419e+01 3.240e+02 1.079e+02 =
cf16 1.812e+02 1.157e+02 1.806e+02 1.001e+02 = 3.225e+02 4.977e+01 3.001e+02 3.625e+01 =
cf17 1.724e+02 8.798e+01 1.840e+02 1.064e+02 = 3.428e+02 4.725e+01 3.329e+02 3.840e+01 =
cf18 9.745e+02 1.704e+01 9.930e+02 1.688e+01 - 9.157e+02 1.964e+00 8.088e+02 2.127e+02 +
cf19 9.753e+02 1.585e+01 9.914e+02 1.853e+01 - 9.156e+02 8.459e-01 8.610e+02 1.703e+02 +
cf20 9.736e+02 2.018e+01 9.962e+02 1.766e+01 - 9.154e+02 1.449e+00 8.687e+02 1.274e+02 +
cf21 7.930e+02 2.516e+02 9.818e+02 2.708e+02 - 1.005e+03 3.089e+00 5.060e+02 4.243e+01 +
cf22 1.020e+03 3.024e+01 1.058e+03 2.456e+01 - 9.193e+02 1.592e+01 9.804e+02 1.410e+01 -
cf23 7.381e+02 2.312e+02 8.923e+02 2.823e+02 - 1.007e+03 7.759e+00 5.180e+02 7.197e+01 +
cf24 1.022e+03 3.010e+02 1.180e+03 1.258e+02 - 1.041e+03 4.154e+00 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.717e+03 1.094e+01 1.755e+03 1.220e+01 - 1.692e+03 3.666e+00 1.732e+03 3.349e+00 -

Total number of (+/=/-): 1/8/16 13/6/6

μενο πλαίσιο βελτιώνει σημαντικά της στρατηγικές με πιο διερευνητικό χαρακτήρα.
Αντίθετα, οι στρατηγικές με «άπληστο» χαρακτήρα δεν βελτιώνονται από το προτει-
νόμενο πλαίσιο ειδικά όταν εξαρχής έχουν πολύ άπληστη συμπεριφορά. Αξίζει όμως
να σημειωθεί ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις που το προτεινόμενο πλαίσιο εμφανίζει
σημαντική επιδείνωση στην απόδοση των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης.

3.5.2 Το προτεινόμενο πλαίσιο σε διάφορους Διαφοροεξελικτικούς
Αλγορίθμους

Σε αυτή την παράγραφο ενσωματώνεται το προτεινόμενο πλαίσιο σε μία πλειάδα
πολύ γνωστών και ευρέως χρησιμοποιούμενων Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων.
Συγκεκριμένα, υλοποιούνται οι ακόλουθοι οκτώ Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι:

– “Trigonometric Differential Evolution” (TDE) [89],
– “Opposition based Differential Evolution” (ODE) [250,251],
– “Differential Evolution with Global and Local Neighborhoods” (DEGL) [50,
114],

– “Balanced Differential Evolution” (BDE) [76],
– “Self-Adaptive Control Parameters in DE algorithm” (jDE) [27],
– “Adaptive Differential Evolution with optional external archive algorithm”
(JADE) [331,332],

– “Differential Evolution algorithm with Strategy Adaptation” (SaDE) [247,
248],

– “Differential Evolution Algorithm with Random Localization” (DERL) [144].

Ως εκ τούτου, αξιολογείται η απόδοση των παραπάνω οκτώ Διαφοροεξελικτικών
Αλγορίθμων καθώς και των επεκτάσεων τους μέσω του προτεινόμενου πλαισίου, στις
30-διάστατες εκδόσεις του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005. Στον Πίνακα 3.5 και
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Πίνακας 3.5: Πειραματικά αποτελέσματα των ΔΕΑ, TDE, ODE, jDE, JADE και των αντί-
στοιχων εκδόσεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, Pro TDE, Pro ODE, Pro jDE, Pro JADE
στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 30).

TDE Pro TDE ODE Pro ODE
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 3.970e-02 2.269e-01 0.000e+00 0.000e+00 +
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 4.200e-03 1.807e-02 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 5.003e+05 2.907e+05 5.462e+05 2.061e+05 = 3.836e+05 1.538e+05 5.639e+05 2.855e+05 -
cf4 6.200e-04 3.149e-03 3.340e-03 3.008e-03 - 2.314e-02 5.476e-02 1.352e-02 2.317e-02 =
cf5 1.159e+03 5.486e+02 8.294e+02 2.541e+02 + 3.889e+02 3.428e+02 1.663e+02 1.741e+02 +
cf6 3.449e+02 2.024e+03 2.942e+01 1.750e+01 + 1.359e+06 6.516e+06 5.773e+01 4.148e+01 +
cf7 4.696e+03 1.837e-12 4.696e+03 1.837e-12 = 4.696e+03 1.837e-12 4.696e+03 1.837e-12 =
cf8 2.095e+01 4.631e-02 2.094e+01 5.047e-02 = 2.095e+01 5.900e-02 2.095e+01 5.184e-02 =
cf9 1.524e+01 1.117e+01 1.386e+01 3.761e+00 = 1.933e+01 7.090e+00 1.605e+01 3.897e+00 +
cf10 1.657e+02 9.457e+00 1.642e+02 9.791e+00 = 3.737e+01 1.559e+01 3.763e+01 1.277e+01 =
cf11 3.938e+01 1.149e+00 3.844e+01 2.311e+00 + 1.739e+01 7.264e+00 7.848e+00 3.340e+00 +
cf12 2.819e+04 3.015e+04 4.222e+03 4.758e+03 + 2.258e+04 2.525e+04 3.071e+03 2.391e+03 +
cf13 1.278e+01 1.747e+00 3.730e+00 2.095e+00 + 2.953e+00 5.820e-01 2.903e+00 6.246e-01 =
cf14 1.333e+01 2.021e-01 1.321e+01 1.943e-01 + 1.326e+01 2.522e-01 1.283e+01 3.995e-01 +
cf15 3.087e+02 1.012e+02 3.860e+02 5.718e+01 - 3.353e+02 1.058e+02 4.201e+02 5.727e+01 -
cf16 2.261e+02 6.978e+01 1.744e+02 8.096e+01 + 9.672e+01 7.248e+01 5.408e+01 1.965e+01 +
cf17 2.609e+02 8.430e+01 1.948e+02 1.212e+01 + 9.586e+01 7.529e+01 7.417e+01 4.456e+01 +
cf18 9.052e+02 1.992e+00 8.897e+02 3.960e+01 + 9.044e+02 9.994e-01 8.762e+02 4.800e+01 =
cf19 9.050e+02 1.434e+00 8.916e+02 3.740e+01 + 9.045e+02 8.907e-01 8.872e+02 4.131e+01 +
cf20 9.054e+02 1.782e+00 8.920e+02 3.755e+01 + 9.045e+02 1.137e+00 8.849e+02 4.292e+01 +
cf21 5.000e+02 2.622e-01 5.000e+02 0.000e+00 = 5.659e+02 1.822e+02 5.060e+02 4.243e+01 +
cf22 8.667e+02 1.598e+01 9.055e+02 8.301e+00 - 8.703e+02 2.011e+01 9.031e+02 1.054e+01 -
cf23 5.000e+02 9.496e-02 5.000e+02 0.000e+00 = 5.825e+02 2.059e+02 5.120e+02 5.938e+01 +
cf24 4.688e+02 3.784e+02 2.000e+02 0.000e+00 + 6.252e+02 3.965e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.620e+03 7.223e+00 1.637e+03 8.744e+00 - 1.631e+03 1.115e+01 1.650e+03 7.670e+00 -

Total number of (+/=/-): 12/9/4 14/7/4
jDE Pro jDE JADE Pro JADE

cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 2.026e+05 1.062e+05 3.981e+05 2.102e+05 - 9.209e+03 6.153e+03 1.849e+04 1.437e+04 -
cf4 3.440e-03 2.304e-02 1.980e-03 4.048e-03 + 3.805e+00 1.914e+01 0.000e+00 0.000e+00 +
cf5 6.614e+02 3.056e+02 1.230e+02 1.151e+02 + 1.963e+02 5.146e+02 5.896e+01 1.073e+02 +
cf6 3.196e+01 2.660e+01 3.352e+00 2.626e+00 + 2.669e+01 6.501e+01 1.886e+01 3.138e+01 =
cf7 4.696e+03 1.837e-12 4.696e+03 1.837e-12 = 4.648e+03 3.002e+01 4.696e+03 1.837e-12 -
cf8 2.095e+01 4.434e-02 2.095e+01 4.420e-02 = 2.095e+01 5.331e-02 2.086e+01 2.927e-01 =
cf9 1.540e+01 3.587e+00 1.707e+01 4.947e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf10 1.075e+02 6.888e+01 3.578e+01 1.258e+01 + 6.315e+01 1.052e+01 8.180e+01 1.261e+01 -
cf11 3.931e+01 1.269e+00 1.263e+01 5.744e+00 + 2.974e+01 1.727e+00 3.009e+01 1.567e+00 =
cf12 1.947e+03 1.930e+03 1.849e+03 1.926e+03 = 2.896e+04 1.125e+04 2.634e+04 1.160e+04 =
cf13 4.404e+00 3.329e+00 2.750e+00 6.322e-01 = 2.481e+00 2.885e-01 3.324e+00 2.646e-01 -
cf14 1.329e+01 1.709e-01 1.313e+01 2.069e-01 + 1.296e+01 2.398e-01 1.291e+01 2.298e-01 =
cf15 3.982e+02 7.427e+01 3.960e+02 2.828e+01 = 3.042e+02 1.431e+02 3.707e+02 1.027e+02 -
cf16 1.204e+02 8.210e+01 6.048e+01 5.013e+01 + 1.509e+02 1.264e+02 1.135e+02 5.004e+01 =
cf17 2.336e+02 6.407e+01 8.945e+01 5.773e+01 + 1.872e+02 1.166e+02 1.454e+02 5.668e+01 =
cf18 8.955e+02 3.579e+01 8.870e+02 4.120e+01 + 9.058e+02 1.692e+00 8.600e+02 5.592e+01 =
cf19 8.968e+02 3.265e+01 8.825e+02 4.428e+01 + 9.053e+02 1.377e+00 8.896e+02 4.534e+01 +
cf20 8.906e+02 4.000e+01 8.824e+02 4.424e+01 + 9.056e+02 1.503e+00 8.959e+02 3.915e+01 +
cf21 5.240e+02 8.221e+01 5.000e+02 0.000e+00 + 5.250e+02 1.080e+02 5.060e+02 4.243e+01 =
cf22 9.060e+02 9.828e+00 9.008e+02 9.866e+00 + 8.723e+02 2.491e+01 8.952e+02 2.224e+01 -
cf23 5.180e+02 7.197e+01 5.060e+02 4.243e+01 = 5.359e+02 1.153e+02 5.000e+02 0.000e+00 +
cf24 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 0.000e+00 = 2.624e+02 2.137e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.634e+03 1.126e+01 1.642e+03 7.715e+00 - 1.642e+03 2.921e+00 1.667e+03 2.929e+00 -

Total number of (+/=/-): 13/10/2 6/12/7

στον Πίνακα 3.6, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για τους πρώτους έξι
Διαφοροεξελικτικούς Αλγορίθμους, TDE, ODE, BDE, jDE JADE και τον SaDE. Εί-
ναι εύκολο να παρατηρηθεί ότι η απόδοση των TDE, jDE και ODE έχει βελτιωθεί
σημαντικά από την ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου. Συγκεκριμένα, σε έν-
τεκα από τις εικοσιπέντε συναρτήσεις ο Pro TDE επιτυγχάνει σημαντικά καλύτερη
απόδοση συγκριτικά με τον TDE, ενώ σε εννιά συναρτήσεις οι επιδόσεις τους είναι
παρόμοιες χωρίς να έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το όφελος του προ-
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Πίνακας 3.6: Πειραματικά αποτελέσματα των ΔΕΑ, BDE, SaDE και των αντίστοιχων εκδό-
σεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, Pro BDE, Pro SaDE στο σύνολο συναρτήσεων CEC
2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 30).

BDE Pro BDE SaDE Pro SaDE
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 4.219e+04 3.647e+04 6.101e+04 2.946e+04 - 2.129e+06 9.490e+05 2.280e+06 9.066e+05 =
cf4 1.443e+00 1.020e+01 0.000e+00 0.000e+00 + 2.000e-05 1.414e-04 2.000e-05 1.414e-04 =
cf5 3.288e+02 3.649e+02 5.469e+00 1.676e+01 + 3.935e+02 2.847e+02 5.505e+01 1.186e+02 +
cf6 1.834e+00 2.007e+00 1.276e+00 1.879e+00 = 1.754e+00 1.999e+00 1.356e+00 1.908e+00 =
cf7 4.711e+03 9.901e+01 4.623e+03 1.469e+02 + 4.696e+03 1.837e-12 4.696e+03 1.837e-12 =
cf8 2.093e+01 5.278e-02 2.095e+01 4.741e-02 = 2.094e+01 6.041e-02 2.095e+01 5.220e-02 =
cf9 5.415e+01 3.564e+01 5.095e+01 1.720e+01 = 4.179e-01 1.156e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
cf10 8.273e+01 6.000e+01 5.573e+01 2.685e+01 = 9.844e+01 9.514e+00 1.005e+02 3.254e+01 -
cf11 2.839e+01 1.077e+01 2.610e+01 1.158e+01 = 3.204e+01 3.037e+00 3.374e+01 1.434e+00 -
cf12 4.237e+04 9.659e+04 4.344e+04 6.796e+04 = 2.322e+03 5.755e+03 1.478e+03 1.801e+03 =
cf13 6.280e+00 4.015e+00 4.523e+00 3.235e+00 + 3.705e+00 2.470e+00 2.949e+00 2.189e+00 =
cf14 1.274e+01 5.181e-01 1.297e+01 4.022e-01 - 1.295e+01 2.393e-01 1.306e+01 1.949e-01 -
cf15 4.086e+02 7.225e+01 3.738e+02 9.279e+01 + 3.698e+02 6.718e+01 3.864e+02 6.377e+01 =
cf16 2.383e+02 1.574e+02 2.629e+02 1.751e+02 = 1.248e+02 8.672e+01 6.973e+01 3.617e+01 +
cf17 2.323e+02 1.583e+02 2.436e+02 1.653e+02 = 1.340e+02 4.715e+01 7.203e+01 4.306e+01 +
cf18 9.128e+02 1.057e+01 9.085e+02 4.961e+00 + 8.481e+02 5.721e+01 8.555e+02 5.610e+01 =
cf19 9.167e+02 1.841e+01 9.080e+02 2.881e+00 + 8.787e+02 5.459e+01 8.668e+02 5.513e+01 +
cf20 9.128e+02 7.249e+00 9.085e+02 3.227e+00 + 8.694e+02 5.746e+01 8.515e+02 5.638e+01 +
cf21 6.761e+02 2.593e+02 7.878e+02 2.966e+02 = 5.317e+02 1.330e+02 5.000e+02 0.000e+00 =
cf22 8.988e+02 2.739e+01 8.854e+02 2.141e+01 + 9.138e+02 1.285e+01 9.091e+02 8.996e+00 +
cf23 6.359e+02 2.517e+02 7.579e+02 2.874e+02 - 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 0.000e+00 =
cf24 7.420e+02 3.589e+02 8.825e+02 2.561e+02 = 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 0.000e+00 =
cf25 1.636e+03 1.029e+01 1.639e+03 1.025e+01 = 1.633e+03 6.407e+00 1.632e+03 6.282e+00 =

Total number of (+/=/-): 9/13/3 7/15/3

τεινόμενου πλαισίου είναι εμφανές κυρίως στη συνάρτηση cf5, στις περισσότερες
από τις βασικές συναρτήσεις με πολλαπλά τοπικά ελάχιστα (multimodal), στις συ-
ναρτήσεις (cf13 και cf14), καθώς και στις περισσότερες συναρτήσεις της τελευταίας
κλάσης του συνόλου συναρτήσεων (hybrid composition) (cf16 − cf20 και cf24). Αντί-
θετα, ο αλγόριθμος TDE παρουσιάζει σημαντικά καλύτερη απόδοση συγκριτικά με
τον Pro TDE μόνο σε τέσσερις συναρτήσεις (cf4, cf15, cf22, και cf25). Επομένως, συ-
νολικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο αλγόριθμος TDE έχει βελτιωθεί σημαντικά με
την ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο TDE βα-
σίζεται στη στρατηγική μετάλλαξης DE/rand/1, που όπως δείχθηκε προηγουμένως
το προτεινόμενο πλαίσιο βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις της στο συγκεκριμένο
σύνολο συναρτήσεων.

Στην περίπτωση του ODE, παρατηρείται ότι το προτεινόμενο πλαίσιο εκμεταλ-
λεύεται αποτελεσματικά τη δομή του πληθυσμού και οδηγεί την εξέλιξη του αλγο-
ρίθμου σε πιο υποσχόμενες περιοχές του χώρου αναζήτησης. Όπως δείχνει ο Πίνα-
κας 3.5, ο αλγόριθμος Pro ODE υπερτερεί του ODE σε δεκατέσσερις περιπτώσεις
ενώ παρουσιάζει παρόμοιες επιδόσεις σε επτά συναρτήσεις. Ειδικότερα, σε τέσσε-
ρις από τις πέντε συναρτήσεις της πρώτης κλάσης συναρτήσεων (unimodal) ο Pro
ODE παράγει μικρότερες τιμές στο μέσο σφάλμα, με στατιστικά σημαντικές δια-
φορές στην απόδοση του, συγκριτικά με τον ODE σε δύο συναρτήσεις από αυτές
(cf1 και cf5). Επιπλέον, στις βασικές συναρτήσεις με πολλαπλά τοπικά ελάχιστα ο
Pro ODE παράγει είτε παρόμοιες (cf7, cf8, cf10 και cf13) είτε σημαντικά καλύτερες
επιδόσεις (cf6, cf9, cf11, cf12 και cf14) ως προς τον ODE. Αντίθετα ο ODE αποδίδει ση-
μαντικά καλύτερες επιδόσεις μόνο σε τέσσερις συναρτήσεις (cf3, cf15, cf22, και cf25).
Εύκολα παρατηρείται ότι το προτεινόμενο πλαίσιο επιδρά καλύτερα στην τελευταία
κλάση του συνόλου συναρτήσεων (hybrid compositions), η οποία χαρακτηρίζεται
ως η πιο δύσκολη κλάση του συνόλου συναρτήσεων καθώς οι συναρτήσεις της κλά-
σης έχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό από τοπικά ελάχιστα. Έτσι, ο Pro ODE υπερ-
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Πίνακας 3.7: Πειραματικά αποτελέσματα των ΔΕΑ, DEGL, DERL και των αντίστοιχων εκ-
δόσεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, Pro DEGL1, Pro DEGL2, Pro DERL στο σύνολο
συναρτήσεων CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 30).

DEGL Pro DEGL1 Pro DEGL2 DERL Pro DERL
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 4.700e-03 2.689e-02 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 4.230e+04 3.707e+04 4.203e+04 2.606e+04 = 3.856e+04 2.575e+04 = 6.926e+04 4.492e+04 8.777e+04 5.098e+04 -
cf4 1.361e+01 4.118e+01 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf5 5.069e+02 5.803e+02 1.907e+01 6.182e+01 + 5.904e+01 3.957e+02 + 1.731e+02 2.921e+02 1.579e+03 4.573e+02 -
cf6 1.196e+00 1.846e+00 1.196e+00 1.846e+00 = 1.515e+00 1.955e+00 = 5.928e+02 1.867e+03 2.568e+06 1.081e+07 -
cf7 4.696e+03 1.177e+00 4.689e+03 8.806e+01 + 4.692e+03 4.524e+01 + 4.696e+03 3.136e-03 4.696e+03 1.837e-12 =
cf8 2.095e+01 4.541e-02 2.094e+01 6.158e-02 = 2.095e+01 3.346e-02 = 2.095e+01 4.599e-02 2.102e+01 4.715e-02 -
cf9 6.477e+01 1.597e+01 3.576e+01 9.749e+00 + 3.801e+01 1.516e+01 + 2.662e+01 8.886e+00 4.498e+01 1.442e+01 -
cf10 7.791e+01 2.079e+01 5.182e+01 1.573e+01 + 5.473e+01 4.157e+01 + 6.202e+01 5.406e+01 5.840e+01 2.172e+01 +
cf11 1.785e+01 3.463e+00 2.008e+01 7.597e+00 = 3.085e+01 1.128e+01 - 3.819e+01 5.133e+00 2.260e+01 5.892e+00 +
cf12 2.529e+04 3.543e+04 2.351e+04 2.413e+04 = 2.233e+04 4.256e+04 = 3.298e+04 3.605e+04 2.360e+03 2.489e+03 +
cf13 6.179e+00 2.930e+00 3.404e+00 2.100e+00 + 6.743e+00 4.258e+00 = 2.931e+00 1.207e+00 4.541e+00 1.509e+00 -
cf14 1.197e+01 4.399e-01 1.244e+01 3.270e-01 - 1.280e+01 4.564e-01 - 1.313e+01 2.643e-01 1.289e+01 4.687e-01 +
cf15 4.310e+02 8.986e+01 3.527e+02 9.868e+01 + 3.619e+02 8.926e+01 + 3.063e+02 9.588e+01 3.842e+02 6.574e+01 -
cf16 2.703e+02 1.760e+02 1.761e+02 1.439e+02 + 1.490e+02 1.425e+02 + 1.166e+02 1.065e+02 1.095e+02 1.070e+02 =
cf17 2.000e+02 1.428e+02 1.601e+02 1.367e+02 + 2.275e+02 1.511e+02 = 2.169e+02 1.276e+02 1.497e+02 1.353e+02 +
cf18 9.221e+02 1.696e+01 9.089e+02 4.928e+00 + 9.083e+02 4.570e+00 + 9.064e+02 2.694e+00 8.982e+02 4.366e+01 +
cf19 9.191e+02 1.667e+01 9.099e+02 6.037e+00 + 9.089e+02 6.152e+00 + 9.065e+02 3.917e+00 8.885e+02 5.047e+01 +
cf20 9.197e+02 1.875e+01 9.098e+02 5.907e+00 + 9.077e+02 2.775e+00 + 9.066e+02 2.320e+00 9.001e+02 4.111e+01 +
cf21 7.547e+02 2.958e+02 6.794e+02 2.554e+02 = 6.633e+02 2.508e+02 = 6.131e+02 2.233e+02 5.678e+02 1.586e+02 =
cf22 9.199e+02 3.919e+01 8.939e+02 2.596e+01 + 8.883e+02 2.518e+01 + 8.741e+02 2.081e+01 9.204e+02 1.503e+01 -
cf23 7.494e+02 2.952e+02 6.771e+02 2.536e+02 = 6.685e+02 2.589e+02 = 5.530e+02 1.645e+02 5.700e+02 1.871e+02 =
cf24 6.554e+02 3.812e+02 7.766e+02 3.460e+02 = 6.728e+02 3.864e+02 = 7.284e+02 3.663e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.638e+03 1.150e+01 1.635e+03 1.103e+01 = 1.632e+03 1.120e+01 + 1.622e+03 5.034e+00 1.639e+03 6.131e+00 -

Total number of (+/=/-): 13/11/1 12/11/2 9/7/9

τερεί σημαντικά του ODE σε επτά από τις έντεκα συναρτήσεις αυτής της κλάσης,
(cf16, cf17, cf19 − cf21, cf23, και cf24). Σημειώνεται ότι παρόλο που ο πληθυσμός του
ODE αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, λόγω του μηχανισμού των αντίθετων πληθυσμών
(opposition-based populations), το προτεινόμενο πλαίσιο εκμεταλλεύεται αποτελε-
σματικά τη χωρική δομή του πληθυσμού και είναι ικανό να καθοδηγήσει τη διαδι-
κασία της εξέλιξης με επιτυχία σε πιο υποσχόμενες περιοχές του χώρου αναζήτησης.

Στην περίπτωση του BDE, παρατηρείται ότι η ενσωμάτωση του προτεινόμενου
πλαισίου (Pro BDE) βελτιώνει την απόδοση του ή δεν την επηρεάζει και αποδίδει
εξίσου καλά. Πιο συγκεκριμένα, ο BDE ενισχύεται από το προτεινόμενο πλαίσιο
σε εννέα συναρτήσεις (τρεις unimodal και έξι multimodal), ενώ Pro BDE και BDE
αποδίδουν παρόμοια στην πλειοψηφία των συναρτήσεων (σε δεκατρείς από τις ει-
κοσιπέντε συναρτήσεις). Η επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου είναι εμφανής
κυρίως στις τελευταίες δύο κλάσεις συναρτήσεων (expanded και hybrid composi-
tion), (cf13, cf15, cf18− cf20 και cf22). Αντίθετα, ο BDE εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις
μόνο σε τρεις συναρτήσεις (cf3, cf14 και cf23).

Αξιοσημείωτη είναι η επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου στον αλγόριθμο jDE.
Ο Pro jDE έχει είτε σημαντικά καλύτερες είτε παρόμοιες επιδόσεις σε είκοσι τρεις
από τις εικοσιπέντε συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων. Μόνο σε δύο περίπτω-
σης, στην cf3 και στην cf25, ο jDE υπερτερεί σημαντικά του Pro jDE. Πιο συγκεκρι-
μένα, στην πρώτη κλάση συναρτήσεων ο Pro jDE υπερτερεί σημαντικά συγκριτικά
με τον jDE, στις cf3 και cf4, ενώ αποδίδει εξίσου καλά στις cf1 και cf2. Στη δεύτερη
κλάση συναρτήσεων (multimodal), ο Pro jDE γενικά παράγει μικρότερες ή ίσες μέ-
σες τιμές σφάλματος έναντι του jDE (cf6 − cf12 εκτός από την cf9) και σημαντική
βελτίωση στις cf6, cf10, και cf11. Στις συναρτήσεις cf12 και cf7 − cf9 και οι δύο αλγό-
ριθμοι αποδίδουν παρόμοια, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις
τους. Στην περίπτωση των συναρτήσεων cf13 και cf14, ο Pro jDE παράγει μικρότερες
μέσες τιμές σφάλματος με την απόδοση του στην cf14 να έχει στατιστικά σημαντικές
διαφορές με αυτή του jDE. Τέλος, στην πλειοψηφία των συναρτήσεων της τελευταίας



60 Διάφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι με Χωρικούς Τελεστές Μετάλλαξης

κλάσης συναρτήσεων (cf15 − cf25) ο Pro jDE υπερτερεί εμφανώς του jDE. Η μόνη
περίπτωση στην οποία ο jDE είναι ανώτερος είναι η συνάρτηση cf25. Υπενθυμίζε-
ται ότι ο jDE χρησιμοποιεί τη στρατηγική μετάλλαξης DE/rand/1, που όπως έχει
διαπιστωθεί βελτιώνεται σημαντικά από το προτεινόμενο πλαίσιο.

Παρόμοια επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου σε λίγο μικρότερο βαθμό πα-
ρουσιάζεται στους αλγορίθμους Pro JADE και Pro SaDE. Ο Pro JADE έχει σημαν-
τικά καλύτερες ή παρόμοιες επιδόσεις σε δεκαοκτώ από τις εικοσιπέντε συναρτήσεις
του συνόλου συναρτήσεων. Συγκεκριμένα, ο Pro JADE υπερτερεί σημαντικά του
JADE σε δύο συναρτήσεις της πρώτης κλάσης (unimodal) (cf4 και cf5) και τέσσερις
της τελευταίας κλάσης (cf19, cf20, cf23, και cf24). Ο JADE υπερτερεί του Pro JADE
σε επτά συναρτήσεις, cf3, cf7, cf10, cf13, cf15, cf22, και cf25, που ως επί το πλείστον
είναι συναρτήσεις με πολλαπλά τοπικά ελάχιστα. Παρόμοια, ο Pro SaDE, εμφανί-
ζει είτε σημαντικά καλύτερες είτε παρόμοιες επιδόσεις σε είκοσι δύο συναρτήσεις
(cf5, cf9, cf16, cf17, cf19, cf20, και cf22). Όπως σε προηγούμενους αλγορίθμους, η επί-
δραση του προτεινόμενου πλαισίου είναι εμφανής κυρίως στην τελευταία κλάση
συναρτήσεων (hybrid compositions). Σε πέντε περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας
ο Pro SaDE επιτυγχάνει σημαντικά ανώτερες επιδόσεις έναντι του SaDE. Μόνο σε
τρεις περιπτώσεις ο SaDE εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις (cf10, cf11, και cf14).

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω πειραματική διαδικασία
δείχνουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο, σπάνια χειροτερεύει την απόδοση των αλ-
γορίθμων που έχουν προσαρμοστικούς μηχανισμούς των παραμέτρων τους, όπως
ο jDE, ο JADE και ο SaDE. Η ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου αποφέρει
συνήθως αλγόριθμους είτε με παρόμοια ή καλύτερη απόδοση, στις συναρτήσεις που
έχουν μεγάλο πλήθος τοπικών ελαχίστων, όπως την τελευταία κλάση του συνόλου
συναρτήσεων (hybrid compositions).

Ο αλγόριθμος DEGL χρησιμοποιεί στη δομή του στοιχεία από τη βιβλιογραφία
των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων [224,226] και ενσωματώνει
στον πληθυσμό του την έννοια των γειτονιών με δείκτες [50,114]. Ο DEGL χρησιμο-
ποιεί ως τελεστή μετάλλαξης το συνδυασμό ενός τοπικού και ενός ολικού μοντέλου
μετάλλαξης. Συγκεκριμένα, το τοπικό μοντέλο υλοποιεί γειτονιές δεικτών με προ-
καθορισμένη τοπολογία και ενσωματώνει στο μοντέλο μετάλλαξης γειτονικά άτομα
από τις γειτονιές δεικτών, με σκοπό την καλύτερη διερεύνηση του χώρου βελτιστο-
ποίησης. Παράλληλα, το ολικό μοντέλο είναι υπεύθυνο για την καλύτερη τοπική
αναζήτηση και ενσωματώνει στη δομή του άτομα από όλο τον πληθυσμό του αλγο-
ρίθμου. Επομένως, η έννοια της χωρικής πληροφορίας μέσω «πραγματικών» γειτο-
νιών και κατά επέκταση το προτεινόμενο πλαίσιο, μπορούν να ενσωματωθούν στη
δομή του DEGL με πάνω από ένα τρόπο. Ως εκ τούτου, προτείνεται η ενσωμάτωση
του προτεινόμενου πλαισίου με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ως Pro DEGL1 χα-
ρακτηρίζεται ο αλγόριθμος που το προτεινόμενο πλαίσιο ενσωματώνεται μόνο στο
ολικό μοντέλο μετάλλαξης. Σε αυτή την περίπτωση το ολικό μοντέλο χρησιμοποιεί
τους δύο κοντινότερους γείτονες του ατόμου προς εξέλιξη, όπως αυτά ορίζονται από
το προτεινόμενο πλαίσιο. Η δεύτερη έκδοση του αλγορίθμου DEGL (Pro DEGL2)
χρησιμοποιεί το προτεινόμενο πλαίσιο και στα δύο μοντέλα μετάλλαξης του αλ-
γορίθμου. Έτσι, επιλέγονται τέσσερα άτομα με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο και
χρησιμοποιούνται στον τελεστή μετάλλαξης. Για να διατηρηθεί η λογική των μοντέ-
λων του DEGL, από τα άτομα που επιλέγονται, τα δύο κοντινότερα στο προς εξέλιξη
άτομο ενσωματώνονται στο ολικό μοντέλο και τα υπόλοιπα δύο στο τοπικό. Με αυτό
τον τρόπο διατηρείται η λογική των μοντέλων για τη διερεύνηση του χώρου αναζή-
τησης ολικά και τοπικά.

Ο Πίνακας 3.7 συνοψίζει τα πειραματικά αποτελέσματα των αλγορίθμων DEGL
και DERL καθώς και των αντίστοιχων επεκτάσεων αυτών από το προτεινόμενο πλαί-
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Πίνακας 3.8: Πειραματικά αποτελέσματα των ΔΕΑ, TDE, ODE, jDE, JADE και των αντί-
στοιχων εκδόσεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, Pro TDE, Pro ODE, Pro jDE, Pro JADE
στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

TDE Pro TDE ODE Pro ODE
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 5.940e+03 1.444e+03 3.557e+02 1.047e+02 + 7.460e+03 2.530e+03 5.941e+02 2.662e+02 +
cf3 9.855e+07 1.957e+07 5.295e+06 1.308e+06 + 8.271e+07 1.869e+07 1.116e+07 2.407e+06 +
cf4 1.513e+04 3.408e+03 2.280e+03 6.947e+02 + 1.960e+04 3.996e+03 3.989e+03 1.512e+03 +
cf5 1.478e+03 5.389e+02 2.330e+03 2.324e+02 - 2.104e+03 7.673e+02 2.322e+03 4.177e+02 -
cf6 3.549e+01 6.305e-01 3.783e+01 1.624e+01 - 6.609e+01 2.913e+01 7.917e+01 3.460e+01 -
cf7 6.195e+03 4.594e-12 6.196e+03 4.036e-02 - 6.195e+03 4.594e-12 6.213e+03 2.356e+00 -
cf8 2.113e+01 3.215e-02 2.113e+01 4.420e-02 = 2.114e+01 3.628e-02 2.114e+01 3.377e-02 =
cf9 3.348e+02 1.260e+01 1.850e+02 2.245e+01 + 2.231e+02 2.711e+01 1.767e+02 1.806e+01 +
cf10 3.599e+02 1.226e+01 3.477e+02 1.316e+01 + 1.331e+02 1.109e+02 1.900e+02 1.322e+02 -
cf11 7.315e+01 1.217e+00 7.273e+01 1.291e+00 = 4.370e+01 2.283e+01 1.154e+01 3.315e+00 +
cf12 5.022e+05 5.360e+05 1.428e+04 8.611e+03 + 8.331e+05 7.064e+05 1.126e+04 8.078e+03 +
cf13 3.178e+01 1.524e+00 2.657e+01 1.212e+00 + 2.348e+01 1.955e+00 1.789e+01 2.686e+00 +
cf14 2.331e+01 1.420e-01 2.296e+01 1.663e-01 + 2.320e+01 1.884e-01 2.286e+01 2.150e-01 +
cf15 2.000e+02 2.230e-03 3.840e+02 5.481e+01 - 2.282e+02 7.003e+01 3.880e+02 4.799e+01 -
cf16 2.724e+02 2.770e+01 2.447e+02 8.253e+00 + 1.315e+02 8.142e+01 1.354e+02 9.116e+01 =
cf17 2.887e+02 2.024e+01 2.685e+02 1.105e+01 + 1.994e+02 7.025e+01 2.609e+02 4.309e+01 -
cf18 9.134e+02 1.552e+00 8.908e+02 9.505e+01 + 9.156e+02 5.774e-01 8.859e+02 5.414e+01 +
cf19 9.133e+02 1.512e+00 8.956e+02 4.831e+01 + 9.156e+02 5.922e-01 8.813e+02 5.637e+01 +
cf20 9.129e+02 1.429e+00 9.030e+02 4.199e+01 + 9.157e+02 4.992e-01 8.907e+02 5.148e+01 +
cf21 1.002e+03 7.508e-01 5.000e+02 0.000e+00 + 1.005e+03 1.342e+00 5.060e+02 4.243e+01 +
cf22 9.024e+02 2.782e+00 9.561e+02 1.176e+01 - 9.078e+02 2.700e+00 9.637e+02 1.068e+01 -
cf23 1.002e+03 8.619e-01 5.000e+02 0.000e+00 + 1.005e+03 1.214e+00 5.000e+02 0.000e+00 +
cf24 1.036e+03 1.393e+00 2.000e+02 0.000e+00 + 9.692e+02 2.292e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.684e+03 3.518e+00 1.702e+03 4.503e+00 - 1.690e+03 1.776e+00 1.714e+03 3.084e+00 -

Total number of (+/=/-): 16/3/6 14/3/8
jDE Pro jDE JADE Pro JADE

cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 5.202e+03 1.486e+03 3.205e+02 1.146e+02 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf3 2.977e+07 5.744e+06 8.036e+06 2.123e+06 + 4.436e+04 1.485e+04 4.297e+04 1.864e+04 =
cf4 1.654e+04 3.218e+03 2.437e+03 8.128e+02 + 3.160e-01 4.134e-01 3.186e-01 4.411e-01 =
cf5 4.206e+03 5.088e+02 2.225e+03 3.025e+02 + 1.055e+03 5.485e+02 1.829e+03 4.126e+02 -
cf6 4.178e+01 8.910e+00 4.230e+01 2.131e+01 - 4.692e+00 1.736e+01 1.039e+01 3.460e+01 =
cf7 6.311e+03 1.596e+01 6.199e+03 5.581e-01 + 6.193e+03 1.840e+00 6.195e+03 2.840e-02 -
cf8 2.113e+01 3.807e-02 2.114e+01 3.461e-02 = 2.114e+01 3.251e-02 2.099e+01 3.929e-01 =
cf9 3.716e+02 1.409e+01 1.433e+02 1.523e+01 + 3.352e+01 2.591e+00 2.771e+01 2.209e+00 +
cf10 3.843e+02 1.600e+01 3.528e+02 1.360e+01 + 1.935e+02 2.060e+01 1.992e+02 1.795e+01 =
cf11 7.330e+01 1.008e+00 7.245e+01 1.500e+00 + 6.208e+01 1.777e+00 6.029e+01 1.733e+00 +
cf12 1.473e+05 1.928e+05 9.893e+03 7.099e+03 + 1.768e+05 7.105e+04 9.446e+04 5.969e+04 +
cf13 3.260e+01 1.322e+00 2.237e+01 2.333e+00 + 9.211e+00 4.784e-01 9.142e+00 5.252e-01 =
cf14 2.309e+01 1.410e-01 2.307e+01 1.778e-01 = 2.284e+01 2.983e-01 2.263e+01 2.552e-01 +
cf15 4.000e+02 0.000e+00 3.960e+02 2.828e+01 = 2.569e+02 8.661e+01 3.800e+02 6.061e+01 -
cf16 2.716e+02 7.979e+00 2.485e+02 9.086e+00 + 1.437e+02 4.007e+01 1.437e+02 1.738e+01 -
cf17 3.059e+02 1.163e+01 2.723e+02 9.956e+00 + 1.896e+02 3.737e+01 1.918e+02 3.403e+01 =
cf18 9.145e+02 3.417e+01 8.855e+02 5.390e+01 + 9.206e+02 2.983e+00 9.264e+02 4.370e+01 -
cf19 9.141e+02 3.402e+01 8.904e+02 5.133e+01 + 9.211e+02 5.326e+00 9.318e+02 2.823e+01 -
cf20 9.167e+02 2.982e+01 8.876e+02 9.554e+01 + 9.207e+02 2.755e+00 9.325e+02 3.630e+01 -
cf21 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 0.000e+00 = 8.523e+02 2.330e+02 5.000e+02 0.000e+00 +
cf22 9.796e+02 1.055e+01 9.568e+02 1.117e+01 + 8.987e+02 9.075e+00 9.486e+02 1.398e+01 -
cf23 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 0.000e+00 = 8.103e+02 2.455e+02 5.000e+02 0.000e+00 +
cf24 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 0.000e+00 =
cf25 1.728e+03 2.883e+00 1.709e+03 2.859e+00 + 1.684e+03 2.182e+00 1.711e+03 4.235e+00 -

Total number of (+/=/-): 17/7/1 6/10/9

σιο, για τις 30-διάστατες εκδόσεις του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005. Παρατη-
ρείται ότι και οι δύο επεκτάσεις του DEGL, Pro DEGL1 και Pro DEGL2 υπερτερούν
σημαντικά του DEGL σε δεκατρείς και δώδεκα περιπτώσεις αντίστοιχα. Πιο συγκε-
κριμένα, οι Pro DEGL1 και Pro DEGL2 έχουν παρόμοιες ή σημαντικά καλύτερες
επιδόσεις σε όλες τις συναρτήσεις τις πρώτης κλάσης του συνόλου συναρτήσεων
(cf1 − cf5) καθώς και στις περισσότερες συναρτήσεις με πολλαπλά ολικά ελάχιστα.
Η κύρια επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου παρατηρείται πάλι στην τελευταία
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Πίνακας 3.9: Πειραματικά αποτελέσματα των ΔΕΑ, BDE, SaDE και των αντίστοιχων εκδό-
σεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, Pro BDE, Pro SaDE στο σύνολο συναρτήσεων CEC
2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

BDE Pro BDE SaDE Pro SaDE
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.280e-03 8.545e-03 7.400e-04 1.426e-03 +
cf3 6.150e+05 2.114e+05 5.689e+05 2.085e+05 = 7.179e+05 1.007e+06 7.824e+05 1.043e+06 =
cf4 1.488e+01 3.475e+01 3.547e+01 1.015e+02 = 9.778e+01 9.835e+01 6.641e+01 5.384e+01 =
cf5 1.603e+03 7.517e+02 1.887e+03 8.151e+02 = 1.992e+03 4.256e+02 1.949e+03 5.185e+02 =
cf6 3.987e-01 1.208e+00 1.037e+00 1.767e+00 - 1.137e+01 1.044e+01 1.148e+01 1.390e+01 =
cf7 6.195e+03 1.282e-02 6.194e+03 6.550e+00 = 6.195e+03 4.594e-12 6.195e+03 4.594e-12 =
cf8 2.114e+01 3.483e-02 2.114e+01 3.557e-02 = 2.113e+01 3.458e-02 2.113e+01 3.974e-02 =
cf9 2.455e+02 1.099e+02 1.028e+02 4.449e+01 + 6.148e+00 1.266e+01 6.610e-01 3.443e+00 +
cf10 3.501e+02 1.945e+01 1.484e+02 1.177e+02 + 6.342e+01 1.287e+01 6.226e+01 1.204e+01 =
cf11 7.278e+01 1.301e+00 6.139e+01 1.966e+01 = 6.634e+01 1.485e+00 6.613e+01 2.047e+00 =
cf12 1.873e+05 3.140e+05 1.306e+05 1.905e+05 = 8.781e+03 7.092e+03 7.336e+03 7.223e+03 =
cf13 2.820e+01 2.372e+00 9.629e+00 7.790e+00 + 8.571e+00 4.416e+00 6.900e+00 3.452e+00 =
cf14 2.318e+01 2.144e-01 2.308e+01 2.586e-01 = 2.284e+01 1.803e-01 2.281e+01 1.746e-01 =
cf15 3.254e+02 6.195e+01 3.517e+02 7.057e+01 - 3.881e+02 4.800e+01 3.961e+02 2.830e+01 =
cf16 2.890e+02 5.498e+01 1.659e+02 1.079e+02 + 4.912e+01 1.003e+01 4.846e+01 8.343e+00 =
cf17 3.127e+02 6.154e+01 2.425e+02 1.287e+02 + 1.241e+02 6.634e+01 9.361e+01 5.921e+01 +
cf18 9.215e+02 5.931e+00 9.254e+02 8.857e+00 - 9.041e+02 5.208e+01 9.050e+02 5.392e+01 =
cf19 9.217e+02 1.165e+01 9.215e+02 8.476e+00 = 9.084e+02 4.736e+01 8.973e+02 9.973e+01 =
cf20 9.228e+02 6.646e+00 9.223e+02 5.959e+00 = 9.152e+02 4.183e+01 9.105e+02 4.935e+01 =
cf21 1.008e+03 3.070e+01 1.009e+03 5.803e+01 - 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 0.000e+00 =
cf22 9.286e+02 2.880e+01 9.243e+02 2.344e+01 = 9.608e+02 6.429e+00 9.603e+02 6.543e+00 =
cf23 1.013e+03 8.372e+00 9.921e+02 8.810e+01 = 5.000e+02 0.000e+00 5.060e+02 4.243e+01 =
cf24 8.690e+02 3.379e+02 8.193e+02 3.572e+02 + 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 0.000e+00 =
cf25 1.676e+03 1.051e+01 1.674e+03 1.149e+01 = 1.687e+03 3.898e+00 1.687e+03 4.170e+00 =

Total number of (+/=/-): 6/15/4 3/22/0

Πίνακας 3.10: Πειραματικά αποτελέσματα των ΔΕΑ, DEGL, DERL και των αντίστοιχων
εκδόσεων της προτεινόμενης μεθοδολογίας, Pro DEGL1, Pro DEGL2, Pro DERL στο σύνολο
συναρτήσεων CEC 2005 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

DEGL Pro DEGL1 Pro DEGL2 DERL Pro DERL
cfi Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D. Mean St.D.
cf1 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
cf2 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 = 8.963e+01 3.880e+01 6.240e+00 3.064e+00 +
cf3 2.311e+05 1.032e+05 1.930e+05 1.254e+05 + 2.779e+05 1.146e+05 = 9.126e+06 2.847e+06 2.669e+06 9.487e+05 +
cf4 1.574e+00 9.501e+00 1.080e-01 2.747e-01 + 6.760e-03 2.000e-02 + 1.096e+03 4.822e+02 2.769e+02 1.767e+02 +
cf5 2.093e+03 6.840e+02 2.231e+03 7.426e+02 = 1.625e+03 5.690e+02 + 5.091e+02 5.252e+02 1.413e+03 3.605e+02 -
cf6 1.356e+00 1.908e+00 8.771e-01 1.668e+00 = 1.116e+00 1.808e+00 = 3.104e+01 2.123e+01 2.337e+01 1.838e+01 +
cf7 6.195e+03 4.594e-12 6.195e+03 4.594e-12 = 6.195e+03 4.594e-12 = 6.195e+03 4.594e-12 6.195e+03 1.769e-02 +
cf8 2.113e+01 3.917e-02 2.114e+01 2.969e-02 = 2.113e+01 4.002e-02 = 2.114e+01 3.786e-02 2.113e+01 3.547e-02 =
cf9 7.620e+01 1.706e+01 7.937e+01 2.040e+01 = 1.176e+02 8.655e+01 = 3.356e+02 1.219e+01 4.334e+01 9.757e+00 +
cf10 1.031e+02 6.612e+01 9.239e+01 2.767e+01 = 2.974e+02 8.587e+01 - 3.655e+02 1.137e+01 3.174e+02 6.714e+01 +
cf11 6.290e+01 1.360e+01 6.138e+01 1.363e+01 = 6.994e+01 1.013e+01 - 7.270e+01 1.510e+00 7.138e+01 2.010e+00 +
cf12 5.781e+04 4.566e+04 6.316e+04 6.160e+04 = 6.091e+04 8.453e+04 = 1.058e+05 1.012e+05 6.119e+03 6.169e+03 +
cf13 6.063e+00 4.361e+00 5.413e+00 1.426e+00 = 2.473e+01 5.094e+00 - 3.130e+01 1.342e+00 4.939e+00 1.142e+00 +
cf14 2.262e+01 3.180e-01 2.255e+01 3.143e-01 = 2.296e+01 2.719e-01 - 2.336e+01 1.936e-01 2.304e+01 1.517e-01 +
cf15 3.443e+02 7.724e+01 3.443e+02 5.944e+01 = 3.180e+02 6.749e+01 = 2.040e+02 2.828e+01 3.800e+02 6.061e+01 -
cf16 1.264e+02 1.061e+02 1.630e+02 1.388e+02 = 2.327e+02 7.620e+01 - 2.649e+02 1.951e+01 2.202e+02 4.425e+01 +
cf17 1.629e+02 1.271e+02 1.943e+02 1.344e+02 = 3.024e+02 5.909e+01 - 2.921e+02 2.843e+01 2.650e+02 1.144e+01 +
cf18 9.267e+02 1.172e+01 9.278e+02 7.720e+00 = 9.238e+02 8.560e+00 = 9.121e+02 9.224e-01 9.027e+02 4.188e+01 +
cf19 9.282e+02 7.646e+00 9.277e+02 7.849e+00 = 9.229e+02 9.567e+00 + 9.119e+02 4.105e-01 8.706e+02 1.271e+02 +
cf20 9.278e+02 9.662e+00 9.291e+02 8.160e+00 = 9.233e+02 1.250e+01 = 9.120e+02 7.366e-01 8.954e+02 4.819e+01 +
cf21 9.791e+02 1.317e+02 9.497e+02 1.747e+02 = 9.909e+02 1.060e+02 = 1.002e+03 1.215e+00 5.000e+02 0.000e+00 +
cf22 9.329e+02 2.361e+01 9.277e+02 2.429e+01 = 9.216e+02 2.083e+01 + 9.037e+02 3.273e+00 9.495e+02 1.364e+01 -
cf23 9.869e+02 1.088e+02 9.347e+02 1.765e+02 = 9.951e+02 8.296e+01 = 1.002e+03 1.029e+00 5.000e+02 0.000e+00 +
cf24 7.521e+02 4.004e+02 6.808e+02 4.118e+02 + 8.364e+02 3.613e+02 = 1.036e+03 1.759e+00 2.000e+02 0.000e+00 +
cf25 1.671e+03 8.121e+00 1.669e+03 6.051e+00 = 1.669e+03 8.034e+00 = 1.682e+03 6.184e+00 1.693e+03 4.987e+00 -

Total number of (+/=/-): 3/22/0 4/15/6 19/2/4

κλάση συναρτήσεων, όπου και οι δύο αλγόριθμοι εμφανίζουν σημαντικά καλύτε-
ρες επιδόσεις σε επτά συναρτήσεις της κλάσης, ενώ λειτουργούν παρόμοια με τον
DEGL στις υπόλοιπες τέσσερις. Στην περίπτωση του αλγορίθμου DERL, για μία
ακόμα φορά είναι εμφανής η επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου, όπου στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων βελτιώνεται η απόδοσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
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DERL χρησιμοποιεί ως διάνυσμα βάσης το καλύτερο άτομο από ένα σύνολο τυχαία
επιλεγμένων ατόμων. Έτσι, η ενσωμάτωση της έννοιας των χωρικών γειτονιών στη
δομή του μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός αλγορίθμου με αρκετά άπλη-
στη συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, όπως δείχνουν τα πειραματικά αποτελέσματα,
το προτεινόμενο πλαίσιο δεν επιδυνώνει τη δυναμική του αλγορίθμου, αντίθετα τη
βελτιώνει.

Γενικά παρατηρείται ότι, η λογική των χωρικών στρατηγικών μετάλλαξης δεν
λειτουργεί στις συναρτήσεις όπου το ολικό ελάχιστο είναι έξω από το εύρος αρχι-
κοποίησης των πληθυσμών (cf7 και cf25). Σχεδόν καμία επέκταση των ΔΕΑ από το
προτεινόμενο πλαίσιο δεν κατάφερε να επιδράσει θετικά στις εν λόγω συναρτήσεις.
Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από την τοπική πληροφορία που χρησιμοποιείται
στο προτεινόμενο πλαίσιο η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν οδηγεί τη διαδικασία
εξέλιξής σε αυτές τις περιοχές.

Ο Πίνακας 3.8, ο Πίνακας 3.9 και ο Πίνακας 3.10 συνοψίζουν τα πειραματικά
αποτελέσματα όλων των αλγορίθμων αυτής της παραγράφου στις 50-διάστατες εκδό-
σεις του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005. Όπως ήταν αναμενόμενο, σχεδόν όλοι οι
αλγόριθμοι παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με αυτήν των 30-διαστάτων εκ-
δόσεων του συνόλου συναρτήσεων. Το προτεινόμενο πλαίσιο εξακολουθεί να βελτιώ-
νει τις επιδόσεις των TDE, ODE, jDE και DERL στην πλειοψηφία των συναρτήσεων.
Όπως προηγουμένως, ο αλγόριθμος Pro BDE λειτουργεί είτε παρόμοια είτε καλύ-
τερα συγκριτικά με τον BDE. Η συμπεριφορά του Pro SaDE αλλάζει λίγο παρουσιά-
ζοντας παρόμοια απόδοση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και μόνο σε τρεις πε-
ριπτώσεις καταφέρνει να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του SaDE (cf2, cf9, cf17).
Αντίθετα, ο JADE αποδίδει καλύτερα σε εννέα συναρτήσεις, οι περισσότερες από
την τελευταία κλάση συναρτήσεων, ενώ ο Pro JADE βελτιώνει σημαντικά τον JADE
μόνο σε πέντε περιπτώσεις (cf9, cf11, cf12, cf14, cf21, cf23). Ο Pro DEGL1 στις περισ-
σότερες συναρτήσεις εμφανίζει χαμηλότερες μέσες τιμές σφάλματος συγκριτικά με
τον DEGL, όμως μόνο τρεις από αυτές έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά. Στη
συνέχεια ο Pro DEGL1 βελτιώνει τις επιδόσεις του DEGL σε τέσσερις περιπτώσεις
(cf4, cf5, cf19, cf22), ενώ χειροτερεύει σημαντικά τις επιδόσεις του σε έξι συναρτήσεις
((cf10, cf11, cf13, cf14, cf16, cf17)

Τέλος, για την απεικόνιση της συμπεριφορά όλων των αλγορίθμων που υλοποιή-
θηκαν σε αυτή την παράγραφο κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, στο Σχήμα 3.7,
παρουσιάζονται γραφήματα σύγκλισης για έξι 50-διάστατες εκδόσεις των συναρτή-
σεων του συνόλου CEC 2005, cf3, cf4, cf9, cf11, cf12 και cf13. Οι καμπύλες στις γραφι-
κές παραστάσεις δείχνουν την ενδιάμεση τιμή του σφάλματος από 100 ανεξάρτητες
προσομοιώσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, τα γραφήματα παρουσιάζουν επιτυχώς
την προαναφερθείσα συμπεριφορά των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων, ενώ δεί-
χνουν ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι αλγόριθμοι που ενσωματώνουν το
προτεινόμενο πλαίσιο παρουσιάζουν είτε καλύτερη είτε παρόμοια ταχύτητα σύγκλι-
σης συγκριτικά με τους άλλους αλγόριθμους. Υπάρχουν σχετικά λίγες περιπτώσεις
όπου οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις.

3.5.3 Υπολογιστικό κόστος του προτεινόμενου πλαισίου

Σε αρκετά προβλήματα του πραγματικού κόσμου χρησιμοποιούνται υπολογι-
στικές προσομοιώσεις οι οποίες απαιτούν πολλούς υπολογιστικούς πόρους για τον
υπολογισμό μίας τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης (του προβλήματος προς επί-
λυση), για παράδειγμα προβλήματα μεγάλης κλίμακας ανάλυση πεπερασμένων
στοιχείων (large-scale finite element analysis), υπολογιστικής ρευστοδυναμικής
(computational fluid dynamics), προβλημάτων μηχανικού σχεδιασμού (engineer-
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Σχήμα 3.7: Γραφήματα σύγκλισης (καμπύλες ενδιάμεσων τιμών) για τους ΔΕΑ
στις 50-διάστατες εκδόσεις έξι συναρτήσεων του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005,
cf3, cf4, cf9, cf11, cf12 και cf13. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον αριθμό των γενιών (Gen-
erations), ενώ ο οριζόντιος στις ενδιάμεσες τιμές του σφάλματος των αλγορίθμων (Solution
error).
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ing design problems), ή απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές [290]. Τέτοιου είδους
προσομοιώσεις είναι υπολογιστικά ακριβές καθώς μπορεί να απαιτούν από λίγα λε-
πτά μέχρι μερικές ώρες για να αξιολογήσουν μία υποψήφια λύση.

Στο προτεινόμενο πλαίσιο, οι υποψήφιες λύσεις εξελίσσονται χρησιμοποιώντας
χωρική πληροφορία του πληθυσμού η οποία απαιτεί τον υπολογισμού του μητρώου
γειτνίασης (Affinity Matrix). Η υπολογιστική πολυπλοκότητα του προτεινόμενου
πλαισίου εξαρτάται άμεσα από τον υπολογισμό αυτού του μητρώου καθώς και από
το χρόνο και τη συχνότητα ανανέωσης. Στη χειρότερη περίπτωση όπου όλα τα άτομα
του πληθυσμού εξελιχτούν, μια κατάσταση που συμβαίνει σπάνια, το υπολογιστικό
κόστος ανέρχεται στον υπολογισμό

(
NP 2 − 2 ·NP

)
/2 αποστάσεις μεταξύ των ατόμων

του πληθυσμού. Αυτό δικαιολογείται λόγο της συμμετρικής ιδιότητας του μέτρου
απόστασης που χρησιμοποιείται.
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Συγκεκριμένα, σε ένα προκαθορισμένο πρόβλημα f διάστασης D, θεωρείται ότι
το υπολογιστικό κόστος ενός συναρτησιακού υπολογισμού είναι c μονάδες πραγ-
ματικού υπολογιστικού χρόνου, ενώ του υπολογισμού μίας απόστασης μεταξύ δύο
ατόμων είναι d = κ · c μονάδες πραγματικού υπολογιστικού χρόνου. Επομένως,
το υπολογιστικό κόστος ανά γενιά ενός κλασικού Διαφοροεξελικτικού Αλγορίθμου
είναι: CostDE = NP · c, ενώ του αντίστοιχου Διαφοροεξελικτικού Αλγορίθμου που
ενσωματώνει το προτεινόμενο πλαίσιο, στη χειρότερη περίπτωση είναι:

CostProDE = NP · c+ NP 2 − 2 ·NP

2
· κ · c.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μία πραγματική εφαρμογή των προτεινόμενων αλγορίθ-
μων, ο αριθμός των αποστάσεων που χρειάζεται να υπολογιστούν εξαρτάται άμεσα
από τα επιτυχή βήματα του αλγορίθμου κατά την εξελικτική διαδικασία, δηλαδή
από το ρυθμό επιλογής των ατόμων στην επόμενη γενιά. Όμως αυτή η συμπερι-
φορά εξαρτάται από το στάδιο της εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται ο αλγόριθμος καθώς
και από το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση. Πειραματικά μπορεί να υπολογιστεί ο
λόγος CostProDE/CostDE για να ληφθεί μια εκτίμηση της υπολογιστική επιβάρυνσης
του προτεινόμενου πλαισίου.

Σε αυτό το κεφάλαιο, έχει χρησιμοποιηθεί το σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.
Για να ποσοτικοποιηθεί η υπολογιστική επιβάρυνση του προτεινόμενου πλαισίου
σε αυτό το σύνολο συναρτήσεων υπολογίζονται οι ποσότητες CostDE και CostProDE
χρησιμοποιώντας τη χειρότερη περίπτωση, κατά την οποία σε κάθε γενιά πρέπει να
υπολογιστούν όλα τα στοιχεία του μητρώου γειτνίασης. Ως εκ τούτου, η υπολογιζό-
μενη διάμεσος του παραπάνω λόγου για το σύνολο των συναρτήσεων CEC 2005 είναι
περίπου 1.0834. Η δομή και τα χαρακτηριστικά των συναρτήσεων του συνόλου CEC
2005 είναι τέτοια ώστε, το υπολογιστικό κόστος των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθ-
μων ως επί το πλείστον να καθορίζεται από το υπολογιστικό κόστος των συναρτησια-
κών υπολογισμών. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου
προτείνεται ανεπιφύλακτα, επειδή μπορεί να αποδώσει σημαντικές βελτιώσεις στην
ποιότητα των υποψηφίων λύσεων, με μια σχετικά μικρή υπολογιστική επιβάρυνση.
Όμως η επιβάρυνση γίνεται σημαντική όταν το κόστος ενός συναρτησιακού υπολο-
γισμού είναι μικρό σχετικά με το κόστος υπολογισμού του μητρώου γειτνίασης. Για
να δειχθεί η παραπάνω συμπεριφορά, υπολογίστηκε ο λόγος CostProDE/CostDE για
τις συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων YAO [319]. Η τιμή του λόγου στη συγκε-
κριμένη περίπτωση είναι πολύ μεγάλη, με την ενδιάμεση τιμή να είναι περίπου ίση
με 9.5351. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να δικαιολογηθεί
μόνο αν η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων λύσεων είναι σημαντική.

3.5.4 Συνολική απόδοση

Ηπαρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται, χρησιμοποιών-
τας την Εμπειρική Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής πιθανοτήτων (ΕΑΣΚ) (ECDF,
Empirical Cumulative probability Distribution Function) ως προς το μέτρο της
Κανονικοποιημένης Μέσης τιμής του Σφάλματος (ΚΜΣ) ή Normalized Mean Error
(NME). Ο κύριος ρόλος της ECDF είναι να αναπαραστήσει γραφικά τις συνολικές
επιδόσεις των υλοποιημένων αλγορίθμων σε ένα σύνολο συναρτήσεων ως προς το
μέτρο NME.

Ως εκ τούτου, δοθέντος ενός συνόλου nA αλγορίθμων οι οποίοι εφαρμόζονται σε
ένα σύνολο nf συναρτήσεων, η Κανονικοποιημένη Μέση τιμή του Σφάλματος επιχει-
ρεί να μετρήσει τη σχετική απόδοση ενός αλγορίθμου, συγκριτικά με τον αλγόριθμο
που εμφανίζει την καλύτερη επίδοση σε μια δεδομένη συνάρτηση. Συγκεκριμένα,
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η κανονικοποιημένη μέση τιμή του σφάλματος, NMEA,f , του αλγορίθμου A στη συ-
νάρτηση f , υπολογίζεται ως ο λόγος του Μέσου Σφάλματος του αλγορίθμου A στη
συνάρτηση f (ή απλά Μέσο Σφάλμα – Mean Error (ME)), προς το καλύτερο Μέσο
Σφάλμα (MEbest) που έχει επιτευχθεί από οποιοδήποτε αλγόριθμο του συνόλου αλ-
γορίθμων στη συνάρτηση f :

NMEA,f =
ME

MEbest + ε
,

όπου ε = 1 είναι μία μικρή σταθερά που αποτρέπει τον παρανομαστή να μηδενιστεί.
Επομένως, μικρότερες τιμές του NME αντιστοιχούν σε καλύτερες επιδόσεις.

Έτσι, η εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής, ECDF, των κανονικοποι-
ημένων μέσων τιμών σφάλματος, NMEs, για έναν αριθμό αλγορίθμων nA και έναν
αριθμό συναρτήσεων nf ορίζεται και μπορεί να υπολογιστεί ως:

ECDF(x) =
1

nA × nf

nA∑
i=1

nf∑
j=1

I(NMEi,j 6 x),

όπου I(·) είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση (indicator function). Με άλλα λόγια
μπορεί να ειπωθεί ότι, μία τιμή της καμπύλης ECDF αποτυπώνει την εμπειρική
πιθανότητα να παρατηρηθεί μία τιμή του μέτρου NME η οποία είναι μικρότερη ή
ίση από την τιμή x.

Πρώτα υπολογίζεται το μέτρο NME για όλους τους αλγορίθμους σε όλες τις συ-
ναρτήσεις. Στη συνέχεια διαχωρίζονται δύο σύνολα αλγορίθμων, οι κλασικοί ΔΕΑ
και οι επεκτάσεις αυτών μέσα από το προτεινόμενο πλαίσιο (Pro DE) και για κάθε
σύνολο αλγορίθμων υπολογίζεται η ECDF καμπύλη. Αυτό επιτρέπει τη συνολική
σύγκριση των δύο ομάδων, καθώς η καλύτερη από αυτές μπορεί να αναδειχτεί συγ-
κρίνοντας τις τιμές των ECDF καμπυλών. Έτσι μία ομάδα μπορεί να θεωρηθεί κα-
λύτερη για μία τιμή του μέτρου NME, όταν για αυτή την τιμή του NME, η καμπύλη
ECDF έχει μεγαλύτερή τιμή.

Σχήμα 3.8: Εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων του κανονικοποιη-
μένου μέσου σφάλματος, NME, όλων των προτεινόμενων στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ κα-
θώς και των αντίστοιχων κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ, στο σύνολο συναρτήσεων
CEC 2005.

Στο Σχήμα 3.8 απεικονίζονται οι ECDF καμπύλες των κλασικών στρατηγικών
μετάλλαξης έναντι των επεκτάσεων τους από το προτεινόμενο πλαίσιο (Pro DE), για
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το σύνολο συναρτήσεων CEC 2005. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι προτεινό-
μενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες στο σύνολο των συναρτήσεων
CEC 2005, καθώς στο μεγαλύτερο εύρος του μέτρου NME έχουν μεγαλύτερες τι-
μές στην καμπύλη τους συγκριτικά με αυτήν των κλασικών αλγορίθμων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι δύο πιο «άπληστες» στρατηγικές μετάλλα-
ξης DE/current-to-best/1 και DE/best/2 καθώς και οι προτεινόμενες παραλλα-
γές αυτών, αποφέρουν υψηλές τιμές στο μέσο σφάλμα, η ECDF καμπύλη αυτών
δεν επηρεάζεται αρκετά. Γενικά, παρατηρείται ότι η καμπύλη των προτεινόμενων
στρατηγικών μετάλλαξης (Pro DE) παράγει δύο τάξεις μεγέθους μικρότερες τιμές
του μέτρου NME από αυτή των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης, δηλαδή φτάνει
τη μονάδα περίπου όταν NME ≈ 2000, ενώ η καμπύλη του κλασικών στρατηγικών
μετάλλαξης περίπου όταν NME ≈ 9 · 105.

Σχήμα 3.9: Εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων του κανονικοποιη-
μένου μέσου σφάλματος, NME, όλων των προτεινόμενων ΔΕΑ καθώς και των αντίστοιχων
κλασικών ΔΕΑ, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

Τέλος, το Σχήμα 3.9 απεικονίζει τις ECDF καμπύλες διάφορων Διαφοροεξελικτι-
κών Αλγορίθμων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο έναντι των επεκτά-
σεων τους από το προτεινόμενο πλαίσιο (Pro DE), για το σύνολο συναρτήσεων CEC
2005. Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι η ECDF καμπύλη των προτεινόμενων επε-
κτάσεων στις αρχικές τιμές του μέτρου NME είναι χαμηλότερα από την αντίστοιχη
καμπύλη των απλών εκδόσεων των ΔΕΑ. Ωστόσο, αυτή η συμπεριφορά αλλάζει όταν
NME > 6, και παρατηρείται ότι η ECDF καμπύλη των προτεινόμενων επεκτάσεων
παράγει δύο τάξεις μεγέθους μικρότερες τιμές του μέτρου NME από αυτή των απλών
εκδόσεων των ΔΕΑ, δηλαδή φτάνει τη μονάδα περίπου όταν NME ≈ 104, ενώ η καμ-
πύλη των απλών εκδόσεων των ΔΕΑ περίπου όταν NME ≈ 106.

3.6 Συμπεράσματα - Συνεισφορά

Πειραματικές προσομοιώσεις έδειξαν ότι κατά την εξελικτική διαδικασία των Δια-
φοροεξελικτικών Αλγορίθμων τα άτομα του πληθυσμού παρουσιάζουν μία δομή
ομαδοποίησης. Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης αυτής της
χαρακτηριστικής συμπεριφοράς με σκοπό τη βελτίωση της δυναμικής και της από-
δοσης του αλγορίθμου. Ως εκ τούτου, αντικαθίσταται η διαδικασία τυχαίας επιλο-
γής των ατόμων στον τελεστή μετάλλαξης των ΔΕΑ και προτείνεται ένα στοχαστικό
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πλαίσιο επιλογής των ατόμων προς μετάλλαξη το οποίο εξαρτάται από τα χωρικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το μητρώο γειτ-
νίασης του πληθυσμού και προτείνεται η πιθανότητα επιλογής του κάθε ατόμου
του πληθυσμού να είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης του από το άτομο
προς μετάλλαξη. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι γενικό, καθώς δεν εξαρτάται από
τη στρατηγική μετάλλαξης και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αλγόριθμο
της οικογένειας των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Έτσι σε αυτό το κεφάλαιο, το
προτεινόμενο πλαίσιο έχει εφαρμοστεί σε έξι κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ
καθώς και σε μία πλειάδα γνωστών Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων.

Η εκτενής πειραματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σε είκοσι πέντε δύ-
σκολα προβλήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά του συνόλου συναρτήσεων CEC
2005, έδειξε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι ικανό να βελτιώσει σημαντικά την
απόδοση των στρατηγικών μετάλλαξης με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα, αφού
κατά κύριο λόγο προάγει την τοπική εξερεύνηση ορισμένων περιοχών του χώρου
αναζήτησης. Αντίθετα, δεν φαίνεται να βελτιώνει την απόδοση των στρατηγικών με
τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ
σπάνια επιφέρει σημαντική επιδείνωση της απόδοσης τους. Η ενσωμάτωση του προ-
τεινόμενου πλαισίου σε οκτώ γνωστούς Διαφοροεξελικτικούς Αλγορίθμους με δια-
φορετικά χαρακτηριστικά παρουσίασε είτε σημαντική βελτίωση της απόδοσης τους,
είτε στατιστικά παρόμοια συμπεριφορά. Επιπλέον, η βασική επίδραση του προ-
τεινόμενου πλαισίου παρατηρήθηκε σε υψηλής διάστασης συναρτήσεις που έχουν
στη δομή τους πολλαπλούς τοπικούς ελαχιστοποιητές, όπως την τελευταία κλάση
συναρτήσεων του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005, η οποία αποτελείται από σύν-
θετες συναρτήσεις με τεράστιο πλήθος τοπικών ελαχιστοποιητών (hybrid composi-
tion functions). Τέλος, οι αυτο-προσαρμοζόμενοι μηχανισμοί ανανέωσης των πα-
ραμέτρων των ΔΕΑ δεν παρεμποδίζονται από τη χρησιμοποίηση του προτεινόμενου
πλαισίου.

Η βελτίωση των επιδόσεων έρχεται με μια επιπλέον υπολογιστική επιβάρυνση
που οφείλεται κυρίως στον υπολογισμό των αποστάσεων μεταξύ των ατόμων του
πληθυσμού. Αυτή η επιβάρυνση μπορεί να είναι σημαντική όταν το υπολογιστικό
κόστος των συναρτησιακών υπολογισμών είναι ασήμαντο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η
ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο αν η βελτί-
ωση της ποιότητας των παραγόμενων λύσεων είναι σημαντική. Αντιθέτως, όταν το
υπολογιστικό κόστος των συναρτησιακών υπολογισμών είναι σημαντικό, η υπολο-
γιστική επιβάρυνση του προτεινόμενου πλαισίου είναι αμελητέα.

Η επίδραση της διάστασης καθώς και η επίδραση του μεγέθους του πληθυσμού
σχετικά με την απόδοση του προτεινόμενου πλαισίου αποτελούν δύο σημαντικούς
παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω σε μελλοντικές εργασίες. Τέλος,
άλλη μία ενδιαφέρουσα μελλοντική μελέτη αποτελεί η επίδραση των χωρικών στρα-
τηγικών μετάλλαξης σε δομημένους πληθυσμούς.
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Ανάπτυξη Νέων Υβριδικών/Μιμιδικών
Μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού

Η θεωρία σου είναι τρελή
αλλά όχι αρκετά τρελή για να είναι αληθινή.

—Niels Bohr (1885–1962)

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται μία νέα οικογένεια υβριδικών μεθοδολο-
γιών μεταξύ των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων και των
Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων [79,82]. Κύριος στόχος της προτεινόμενης

οικογένειας είναι να εκμεταλλεύεται και να συνδυάζει αποτελεσματικά τη δυναμική
και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων που χρησιμοποιεί. Ειδικότερα, έχοντας ως
κίνητρο τη συμπεριφορά και τα χωρικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής και γνωστι-
κής εμπειρίας του σμήνους ενός αλγορίθμου ΒΣΣ, αναπτύσσεται ένα νέο υβριδικό
πλαίσιο συνδυασμού και συνεργασίας μεταξύ των αλγορίθμων ΒΣΣ και των ΔΕΑ.
Οι αλγόριθμοι ΒΣΣ έχουν την τάση να διασκορπίζουν την καλύτερη προσωπική
εμπειρία του σμήνους στην περιοχή γύρω από τους βελτιστοποιητές του εκάστοτε
προβλήματος. Σε μία προσπάθεια να οδηγηθεί αποτελεσματικά η διαδικασία της
εξέλιξης προς την περιοχή του ολικού βελτιστοποιητή του εκάστοτε προβλήματος,
προτείνεται να εξελιχθεί η προσωπική εμπειρία του σμήνους με έναν ΔΕΑ, χωρίς να
καταστραφούν οι δυνατότητες αναζήτησης του αλγορίθμου ΒΣΣ. Το προτεινόμενο
πλαίσιο είναι γενικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε αλγόριθμο ΒΣΣ με
ελάχιστες αλλαγές. Για να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά και η δυναμική του,
αρχικά εφαρμόζονται έξι κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ στον αλγόριθμο
ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούνται πέντε γνωστοί
αλγόριθμοι ΒΣΣ και τέσσερις ΔΕΑ. Μέσα από μία εκτενή πειραματική μελέτη και
στατιστική ανάλυση, δείχνεται ότι το προτεινόμενο πλαίσιο οδηγεί στη βελτίωση της
απόδοσης των αλγορίθμων που εφαρμόζεται, για την πλειοψηφία των προβλημάτων
που μελετήθηκαν [79,82].

4.1 Εισαγωγή

Ο αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων ανήκει στην ευρεία οικο-
γένεια της Νοημοσύνης Σμήνους (Swarm Intelligence), η οποία είναι ένας βασικός
κλάδος του Εξελικτικού Υπολογισμού. Όπως έχει αναφερθεί ο αλγόριθμος προ-
τάθηκε από τους Kennedy και Eberhart το 1995 [68] και έκτοτε έχει κινήσει το
ενδιαφέρον της κοινότητας του Εξελικτικού Υπολογισμού, λόγω της σχετικής απλό-
τητας του και της ικανότητάς του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πολλές εφαρ-
μογές του πραγματικού κόσμου [42,71]. Κατά τη διάρκεια των χρόνων έχουν προ-
ταθεί στη βιβλιογραφία πολλές διαφορετικές παραλλαγές του βασικού αλγορίθμου
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ΒΣΣ, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η συμπεριφορά, η δυναμική και η απόδοσή
του, έτσι ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά περισ-
σότερα προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Μία κλασική κατηγορία αλγορίθ-
μων με αυτό το σκοπό είναι οι υβριδικοί αλγόριθμοι που συνδυάζουν τουλάχιστον
δύο αλγόριθμους ή μεθοδολογίες ή τεχνικές για να πετύχουν τους παραπάνω στό-
χους [21,128,154,222,224,226,256,293,305,317].

Μια κατηγορία παραλλαγών περιλαμβάνουν τους υβριδικούς αλγορίθμους που
συνδυάζουν τους ΒΣΣ και ΔΕΑ [280]. Αυτές οι προσεγγίσεις στοχεύουν να εκμεταλ-
λευτούν τα πλεονεκτήματα και των δύο αλγορίθμων για να αντιμετωπίσουν αποτελε-
σματικά το εκάστοτε πρόβλημα βελτιστοποίησης. Οι υβριδικοί αλγόριθμοι των ΒΣΣ–
ΔΕΑ συνήθως συνδυάζουν τους τελεστές εξέλιξης των δύο αλγορίθμων για να παρά-
γουν ένα νέο εξελικτικό σχήμα ανανέωσης της θέσης των υποψήφιων λύσεων [51,52,
118,208,215,330]. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετές διαφορετικές προο-
πτικές υβριδισμού των αλγορίθμων ΒΣΣ, μεταξύ άλλων, ο ενδιαφερόμενος ερευνητής
μπορεί να αναφερθεί στις εργασίες [293,317]. Ειδικότερα, οι Thangaraj et al. στην
εργασία [293], περιγράφουν αναλυτικά τις προοπτικές υβριδισμού των αλγορίθμων
ΒΣΣ που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία με διάφορους αλγόριθμους του Εξελι-
κτικού Υπολογισμού, όπως τους γενετικούς αλγορίθμους, τους Διαφοροεξελικτικούς
Αλγορίθμους, καθώς και διάφορων άλλων μεθοδολογιών. Ακολούθως, οι Xin et al.
στην εργασία [317], παρουσιάζουν μια διεξοδική μελέτη των πιο γνωστών και ευρέως
χρησιμοποιούμενων προοπτικών υβριδισμού μεταξύ των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ,
καθώς και διάφορες άλλες υβριδικές μεθοδολογίες άξιας αναφοράς. Παράλληλα
παρουσιάζουν και προτείνουν ένα μηχανισμό ταξινόμησης των υβριδικών αλγορίθ-
μων των ΒΣΣ/ΔΕΑ καθώς και μια συνολική κατηγοριοποίηση αυτών, έτσι ώστε να
αναλυθούν οι υφιστάμενοι υβριδικοί αλγόριθμοι της βιβλιογραφίας.

Οι παραπάνω υβριδικοί αλγόριθμοι μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν στο πλαί-
σιο της γενικής έννοιας του Μιμιδικού Υπολογισμού (MY) – Memetic Computing
(MC) [192,197,198,213,233]. Όπως ορίζεται στην εργασία [197]:

«Μιμιδικός Υπολογισμός αποτελεί ένα ευρύ τομέα που μελετά πολύπλοκες
και δυναμικές δομές υπολογισμών, αποτελούμενες από μονάδες που αλ-
ληλεπιδρούν (μιμίδια), του οποίου η δυναμική εξέλιξης είναι εμπνευσμένη
από τη διάχυση των ιδεών. Μιμίδια είναι απλές στρατηγικές των οποίων ο
αρμονικός συντονισμός τους επιτρέπει την επίλυση διαφόρων προβλημά-
των.».

ή επακριβώς (στην Αγγλική γλώσσα):

«Memetic Computing is a broad subject which studies complex and dy-
namic computing structures composed of interacting modules (memes)
whose evolution dynamics is inspired by the diffusion of ideas. Memes
are simple strategies whose harmonic coordination allows the solution
of various problems».

Με άλλα λόγια, οι προαναφερθείσες πολύπλοκες ιδέες μπορούν να αναλυθούν ως
μιμίδια που αναπαράγονται, αλληλεπιδρούν και αλλάζουν μέσα σε ένα πληθυσμό.
Συνεπώς, ο χαρακτήρας τους υποβάλλεται σε συνεχή εξέλιξη με σκοπό τη σταδιακή
τους βελτίωση. Στην Υπολογιστική Νοημοσύνη ως μιμίδιο μπορεί να χαρακτηριστεί
ένας πράκτορας (agent), μια στρατηγική αναζήτησης, ένας τελεστής, ή ένα σύν-
θετο στοιχείο του συστήματος, π.χ. μία μεθοδολογία βελτιστοποίησης η οποία αλ-
λάζει συνεχώς κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ο ερευνητικός τομέας του Μιμιδικού
Υπολογισμού έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία επιφέροντας στην ερευνητική
κοινότητα πολλές επιτυχημένες μεθοδολογίες. Γενικά, η σημασία των μεθοδολο-
γιών του ΜΥ σχετίζεται άμεσα με το θεώρημα “No Free Lunch” [316]. Όπως έχει
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αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, το θεώρημα NFL, αποδεικνύει μαθημα-
τικά ότι η μέση απόδοση οποιουδήποτε ζεύγους αλγορίθμων βελτιστοποίησης, σε
όλα τα πιθανά προβλήματα βελτιστοποίησης είναι ίση – ταυτόσημη. Ως εκ τούτου,
ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης που αποδίδει καλά σε μια κατηγορία προβλημά-
των βελτιστοποίησης, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει χειρότερα σε ένα άλλο σύνολο
προβλημάτων από αυτά που απομένουν, καθώς αυτή είναι η μόνη περίπτωση στην
οποία η απόδοση του ζεύγους των αλγορίθμων θα είναι κατά μέσο όρο ίση για όλα
τα προβλήματα βελτιστοποίησης. Με βάση αυτό το θεώρημα, ο ευρύς τομέας των
μεθοδολογιών του ΜΥ έγινε μια κοινή πρακτική στην Υπολογιστική Νοημοσύνη
και ειδικότερα στην κοινότητα του Εξελικτικού Υπολογισμού, δηλαδή ο συνδυα-
σμός διαφόρων αλγοριθμικών μεθοδολογιών που αλληλεπιδρούν (μιμίδια) για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προβλημάτων βελ-
τιστοποίησης.

Ως εκ τούτου, κάτω από τη γενική έννοια του ΜΥ, ως ένα συνδυασμό μονάδων
που αλληλεπιδρούν ή συνεργάζονται ή εξελίσσονται (μιμίδια), σε αυτό το κεφάλαιο
παρουσιάζεται ένα γενικό και απλό πλαίσιο για το συνδυασμό – υβριδοποίηση των
αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ [80, 82]. Ειδικότερα, κύριο κίνητρο της συγκεκριμένης
μελέτης αποτελεί η συμπεριφορά και τα χωρικά χαρακτηριστικά της προσωπικής
εμπειρίας των σωματιδίων του σμήνους ενός αλγόριθμου ΒΣΣ, κατά τη διάρκεια της
εξελικτικής διαδικασίας. Γενικά οι αλγόριθμοι ΒΣΣ ενσωματώνουν στο σμήνος τους
δύο κύριες ιδέες, το σμήνος εξερεύνησης και το σμήνος μνήμης (explorer-swarm
και memory-swarm αντίστοιχα) [42]. Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας
κάθε σωματίδιο του σμήνους θυμάται την τρέχουσα θέση του στο χώρο αναζήτησης,
καθώς και την καλύτερη θέση στην οποία βρέθηκε έως το τρέχον βήμα, δηλαδή τη
λεγόμενη καλύτερη προσωπική του θέση. Συνεπώς ο αλγόριθμος ΒΣΣ εξερευνά το
χώρο αναζήτησης (σμήνος εξερεύνησης), ενώ παράλληλα διατηρεί στη μνήμη του τις
καλύτερες θέσεις που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής από το σμήνος (σμήνος μνήμης).

Η κίνηση κάθε σωματιδίου ελέγχεται κυρίως από δύο δυνάμεις, που σχετίζονται
με την καλύτερη προηγούμενη θέση του σωματιδίου (γνωστική εμπειρία – cognitive
experience) και τη θέση που επιτυγχάνεται από το καλύτερο σωματίδιο της κοινω-
νία του (κοινωνική εμπειρία – social experience). Όπως έχει αναφερθεί η κοινωνία
του κάθε σωματιδίου μπορεί να περιλαμβάνει είτε ολόκληρο το σμήνος, είτε μία
«γειτονιά» αυτού. Εκτενής πειραματικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι κατά την εξε-
λικτική διαδικασία του κλασικού αλγορίθμου ΒΣΣ, η γνωστική εμπειρία του κάθε
σωματιδίου, (δηλαδή το σμήνος μνήμης), έχει την τάση να συγκεντρώνεται στην πε-
ριοχή γύρω από τους ελαχιστοποιητές του εκάστοτε προβλήματος. Με βάση αυτή
την παρατήρηση, προτείνεται ένα υβριδικό πλαίσιο το οποίο σκοπό έχει να εξελί-
ξει αποτελεσματικά την κοινωνική και γνωστική εμπειρία του σμήνους έτσι ώστε να
βελτιώσει τα χαρακτηριστικά σύγκλισης του αλγορίθμου ΒΣΣ. Έτσι ως δεύτερη μο-
νάδα αλληλεπίδρασης (μιμίδιο) χρησιμοποιούνται οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθ-
μοι, οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ καλά χαρακτηριστικά σύγκλισης. Για να αξιολο-
γηθεί η απόδοση του προτεινόμενου πλαισίου, αρχικά ενσωματώνονται έξι κλασικές
στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ στον κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ με παράγοντα περιο-
ρισμού [41]. Κατά την αξιολόγηση των υβριδικών αλγορίθμων εντοπίζονται οι τρεις
καλύτερες στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ και συνδυάζονται έπειτα με πέντε γνωστούς
αλγόριθμους ΒΣΣ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση του προτεινόμε-
νου πλαισίου τελειώνει με την ενσωμάτωση τεσσάρων γνωστών ΔΕΑ. Εκτενής πειρα-
ματικά αποτελέσματα σε 25 δύσκολες αντικειμενικές συναρτήσεις σε συνδυασμό με
στατιστική ανάλυση αυτών δείχνουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι πολλά υπο-
σχόμενο.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των υβριδικών αλγορίθμων που παρουσιάστηκε
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στην εργασία [317], η συγκεκριμένη μεθοδολογία που παρουσιάζεται εδώ [80,82],
ανήκει στην κατηγορία των συνεργαζόμενων υβριδικών αλγορίθμων ΒΣΣ/ΔΕΑ (colla-
boration-based hybrid PSO/DE algorithm). Ο όρος της συνεργασίας δείχνει ότι
κύριοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στον υβριδικό αλγόριθμο (ΒΣΣ και ΔΕΑ),
συνεργάζονται μεταξύ τους στο χώρο αναζήτησης σε μια προσπάθεια να βρεθεί η
βέλτιστη λύση του εκάστοτε προβλήματος. Ως εκ τούτου, είτε μοιράζονται, είτε αν-
ταλλάσσουν συσσωρευμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της αναζήτησής τους,
ενώ παράλληλα έχουν την ικανότητα να διατηρούν τη δυναμική τους [317].

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου δομείται ως εξής: Στην επόμενη παράγραφο (Παρά-
γραφο 4.2) γίνεται μία σύντομη αναφορά στη βιβλιογραφία και παρουσιάζονται συ-
νοπτικά κάποιοι αλγόριθμοι ΒΣΣ, άξιοι αναφοράς. Στη συνέχεια, (Παράγραφος 4.3),
παρουσιάζεται μία σύντομη μελέτη της δυναμικής και των διαφορετικών χαρακτη-
ριστικών της κοινωνικής και γνωστικής εμπειρίας των αλγορίθμων ΒΣΣ, καθώς και
το πως αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στη νέα οικογένεια υβριδικών αλγορίθμων.
Στην Παράγραφο 4.4 παρουσιάζεται η νέα οικογένεια υβριδικών αλγορίθμων μεταξύ
των ΒΣΣ και ΔΕΑ, προτείνεται το γενικό πλαίσιο που τις περιγράφει και πραγμα-
τοποιείται μία σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών τους. Τέλος, το κεφάλαιο
κλείνει αξιολογώντας τους υβριδικούς αλγορίθμους μέσα από εκτενή πειραματικά
αποτελέσματα και στατιστική ανάλυση, καθώς και με γενικά σχόλια και συμπερά-
σματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους, (Παράγραφος 4.5
και Παράγραφος 4.6 αντίστοιχα).

4.2 Βιβλιογραφική αναφορά των αλγορίθμων Βελτιστο-
ποίησης Σμήνους Σωματιδίων

Στη βιβλιογραφία του Εξελικτικού Υπολογισμού και τη Νοημοσύνης Σμηνών
έχουν προταθεί πολλές παραλλαγές και υβριδικές προσεγγίσεις με διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά, οι οποίες έχουν σκοπό να βελτιώσουν την απόδοση και τα χαρακτηρι-
στικά σύγκλισης των κλασικών αλγορίθμων ΒΣΣ [21,128,154,221,222,226,256,
305]. Ωστόσο, μόνο ένας σχετικά μικρός αριθμός αυτών των μεθοδολογιών έχουν
παρουσιάσει σημαντικές επιδόσεις και αξιοσημείωτη συμπεριφορά σε ένα πλήθος
διαφορετικών πραγματικών εφαρμογών και ως εκ τούτου, έχουν προσελκύσει την
προσοχή της ερευνητικής κοινότητας. Οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες εκμεταλ-
λεύονται επιτυχώς διάφορες πτυχές των αλγορίθμων ΒΣΣ είτε με τη χρήση νέων
στρατηγικών εξέλιξης των θέσεων των υποψήφιων λύσεων, οι οποίες έχουν την ικα-
νότητα να διερευνούν καλύτερα το χώρο αναζήτησης, είτε με την ενσωμάτωση ει-
δικών μηχανισμών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη δομή και τα χαρακτηριστικά του
εκάστοτε προβλήματος βελτιστοποίησης προς επίλυση. Αξιοσημείωτα παραδείγματα
της οικογένειας των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων περιλαμβά-
νουν: τις πλήρως ενημερωμένες τοπολογίες (fully informed topologies) [184], τους
κανόνες ανανέωσης της ταχύτητας “barebones” (barebones velocity updates) [147],
μεθοδολογίες με πολλαπλά σμήνη (multiple swarms) [20,167], ενοποιημένους τε-
λεστές (unified operators) [224,226], σχήματα συνολικής μάθησης (comprehensive
learning schemes) [166], καθώς και μεθοδολογίες που ενσωματώνουν χαρακτηρι-
στικά συνεργασίας και συν-εξέλιξης (cooperation, coevolution) [162,305].

Πιο συγκεκριμένα, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η απόδοση του αλγορίθμου
ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού [41,148] και να απλοποιηθεί το αλγοριθμικό του
σχήμα εξαλείφοντας τις παραμέτρους του, ο Kennedy στην εργασία [147] εισήγαγε
τον αλγόριθμο “Βarebones PSO” (BBPSO). Ο αλγόριθμος BBPSO ανανεώνει την τα-
χύτητα κάθε σωματιδίου μέσω μίας κανονικής κατανομής, που οι παράμετροι της
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εξαρτώνται από τις καλύτερες θέσης της προσωπικής του εμπειρίας και της αντί-
στοιχης γειτονιάς του. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί ως μέση τιμή το μέσο όρο των
προαναφερθέντων θέσεων και ως διασπορά την απόστασή τους. Συνεπώς, ο αλγόριθ-
μος BBPSO αρχικά διευκολύνει την εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης, δεδομένου
ότι στα αρχικά στάδια της εξελικτικής διαδικασίας οι καλύτερες προσωπικές θέσεις
βρίσκονται σε τυχαίες θέσεις μακριά η μία από την άλλη. Καθώς ο αλγόριθμος εξε-
λίσσεται στο χρόνο, η απόκλιση των καλύτερων προσωπικών θέσεων μειώνεται στα-
διακά και έτσι ο αλγόριθμος εστιάζει στην περιοχή του μέσου όρου της καλύτερης
προσωπικής θέσης του εκάστοτε σωματιδίου και της καλύτερης θέσης της γειτονιάς
του.

Οι Mendes et al. στην εργασία [184], πρότειναν μία απλή στρατηγική ανανέωσης
των θέσεων των σωματιδίων, ονομαστικά “Fully Informed Particle Swarm” (FIPS).
Ο αλγόριθμος FIPS ανανεώνει τη θέση του εκάστοτε σωματιδίου με ένα βεβαρυμένο
άθροισμα όλων των γειτονικών του σωματιδίων. Έτσι κάθε σωματίδιο επηρεάζεται
και ελκύεται από την πληροφορία όλων των γειτονικών του σωματιδίων καθώς και
από τη θέση του καλύτερου του γείτονα. Επιπλέον, οι Peram et al. πρότειναν στην
εργασία [231] μία νέα προσέγγιση η οποία ανανεώνει την ταχύτητα του κάθε σω-
ματιδίου μέσω των τριών άλλων θέσεων, της θέσης της καλύτερης προσωπικής του
εμπειρίας, την καλύτερη θέση όλου του σμήνους και τη θέση του γειτονικού του σω-
ματιδίου το οποίο έχει την καλύτερη συναρτησιακή τιμή και τη μικρότερη σε αυτό
απόσταση.

Πρόσφατα προτάθηκε μία παραλλαγή του κλασικού αλγορίθμου ΒΣΣ με πα-
ράγοντα περιορισμού [224–226], ο αλγόριθμος “Unified PSO” (UPSO), ο οποίος
προσπαθεί να εξισορροπήσει τα ολικά με τα τοπικά διερευνητικά χαρακτηριστικά
του αλγορίθμου σε ένα ενοποιημένο σχήμα. Ο αλγόριθμος UPSO χρησιμοποιεί ένα
νέο τελεστή ανανέωσης της ταχύτητας κάθε σωματιδίου, ο οποίος συνδυάζει αποτε-
λεσματικά την τοπική και την ολική έκδοση του αλγορίθμου ΒΣΣ με παράγοντα
περιορισμού, δημιουργώντας μια πολύ αποτελεσματική παραλλαγή αλγορίθμου
ΒΣΣ [226]. Επιπρόσθετα, στην εργασία [167] προτάθηκε ο αλγόριθμος “Dynamic
Multi Swarm Particle Swarm Optimization” (DMSPSO) [167]. Ο DMSPSO χρησι-
μοποιεί πολλά μικρά σμήνη καθώς και μια τυχαία στρατηγική ανασυγκρότησης, για
να δημιουργήσει μια δυναμικά μεταβαλλόμενη δομή γειτονιάς σε κάθε σωματίδιο.
Επιπρόσθετα, ανά κάποιες γενιές εφαρμόζεται μία τυχαία αναδιάταξη των γειτονιών
του σμήνους, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατάστασης της στασιμότητας και να ενι-
σχυθεί η ποικιλομορφία των σμηνών. Στην εργασία [166] προτάθηκε ο αλγόριθμος
“Comprehensive Learning Particle SwarmOptimizer” (CLPSO), ο οποίος ανανεώνει
την ταχύτητα του εκάστοτε σωματιδίου χρησιμοποιώντας μία διαδικασία μάθησης
που βασίζεται στις καλύτερες προσωπικές θέσεις του σμήνους. Ειδικότερα, ο CLPSO
χρησιμοποιεί τις καλύτερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνους ως πρότυπα μάθη-
σης προς τα άλλα σωματίδια. Έτσι κάθε συντεταγμένη του εκάστοτε σωματιδίου προς
εξέλιξη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει με ένα στοχαστικό τρόπο πληροφορίες
από διάφορα πρότυπα σωματίδια. Απώτερος, σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι
η ενσωμάτωση πληροφορίας από τα καλύτερα σωματίδια του σμήνους με σκοπό τη
βελτίωση της ολικής διερευνητικής συμπεριφοράς του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος
CLPSO έχει επιδείξει καλές επιδόσεις κυρίως σε συναρτήσεις με πολλαπλούς ελα-
χιστοποιητές (multimodal), ενώ η απόδοσή του δεν ήταν η καλύτερη σε συναρτήσεις
με ένα μόνο ολικό ελαχιστοποιητή και καθόλου τοπικούς (unimodal) [166].

Μία κλάση αλγορίθμων βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται ευρέως, για την
αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίησης μεγάλης διάστασης, ενσωματώνουν στη
δομή τους τις έννοιες της συνεργασίας (cooperation) και της συν-εξέλιξης (coevo-
lution) [162,243,305,318]. Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι οι οποίοι είναι εμπνευ-
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σμένοι και ενσωματώνουν το πρωτοποριακό σχήμα συνεργασίας/συν-εξέλιξης των
Potter και De Jong [243]. Μια πρώτη προσπάθεια να ενσωματωθεί το παραπάνω
σχήμα στον αλγόριθμο ΒΣΣ πραγματοποιήθηκε στην εργασία [305], δημιουργών-
τας δύο νέα σχήματα συνεργασίας/συν-εξέλιξης, τον αλγόριθμο CPSO-SK και τον
CPSO-HK . Ο τελευταίος αλγόριθμος είναι μια ακριβής εφαρμογή του αλγορίθμου
των Potter και De Jong στον κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ, ενώ ο πρώτος συνδυάζει τον
κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ και τον CPSO-SK . Οι νέοι αλγόριθμοι που προκύπτουν
βελτιώνουν σημαντικά τον κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ, λόγω της ενσωμάτωσης πολλα-
πλών σμηνών τα οποία συνεργάζονται και συν-εξελίσσουν παράλληλα διαφορετικά
μέρη των υποψήφιων λύσεων. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αλγορίθμου σε
αυτή την κατηγορία παρουσιάζεται στην εργασία [162], όπου προτείνεται ένας νέος
αλγόριθμος συνεργασίας/συν-εξέλιξης της ΒΣΣ. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος χρη-
σιμοποιεί ως βάση τους παραπάνω αλγόριθμους συνεργασίας/συν-εξέλιξης και εν-
σωματώνει μία αποτελεσματική τεχνική ομαδοποίησης των μεταβλητών των υποψή-
φιων λύσεων, (τυχαία ομαδοποίηση). Επιπλέον, χρησιμοποιεί ένα νέο κανόνα ανα-
νέωσης των θέσεων του σμήνους, η οποία βασίζεται στην κανονική και στην Cauchy
κατανομή καθώς και ένα νέο σχήμα συν-εξέλιξης το οποίο καθορίζει δυναμικά το
μέγεθος των ομάδων στις μεταβλητές των υποψήφιων λύσεων.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια να ενσωματωθούν αρκετοί καθιε-
ρωμένοι και αποτελεσματικοί αλγόριθμοι ΒΣΣ σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο, σε μια
προσπάθεια να συνδυαστούν αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά και η δυναμική
αναζήτησής τους. Ως εκ τούτου, ο αλγόριθμος “Frankenstein’s PSO” [60] ενσω-
ματώνει τρία διαφορετικά αλγοριθμικά συστατικά αλγορίθμων ΒΣΣ με σκοπό να
συνδυάσει αποτελεσματικά τη δυναμική τους και να δημιουργηθεί ένας νέος απο-
τελεσματικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ως πρώτο
συστατικό μια μεταβαλλόμενη, ως προς τον χρόνο, τοπολογία πληθυσμού που μειώ-
νει σταδιακά τις συνδέσεις μεταξύ των σωματιδίων του σμήνους. Αυτή η διαδικασία
προσπαθεί να βελτιώσει την ταχύτητα του αλγορίθμου καθώς και την ποιότητα των
λύσεων που παράγει, η οποία συνδέεται άμεσα με την εκάστοτε τοπολογία καθώς
και με το βαθμό συνδεσιμότητάς της. Το δεύτερο στοιχείο που ενσωματώνει βασίζεται
στον τελεστή ανανέωσης των θέσεων του αλγορίθμου FIPS. Τέλος, για να τροποποι-
ηθεί ο ολικός/τοπικός διερευνητικός χαρακτήρας του συνολικού σχήματος, ενσω-
ματώνεται μία διαδικασία προσαρμογής της τιμής του συντελεστή αδράνειας (iner-
tia weight). Το σχήμα που προκύπτει από τις παραπάνω συστατικά είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικό καθώς σε πολλές περιπτώσεις αποδίδει καλύτερα από τα τρία κύρια
συστατικά του. Τέλος στην εργασία [311] προτείνεται ένας αυτο-προσαρμοζόμενος
αλγόριθμος ΒΣΣ, που χρησιμοποιεί τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης
με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για την προσαρμογή αυτών προτείνεται ένα πιθα-
νοτικό μοντέλο, το οποίο συντονίζει την πιθανότητα τις κάθε στρατηγικής σύμφωνα
με την ικανότητά της, να παράγει νέες λύσεις κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίη-
σης.

Σε πολλές πρόσφατες παραλλαγές των ΒΣΣ, χρησιμοποιείται η έννοια των ετε-
ρογενών αλγορίθμων ΒΣΣ, (heterogeneous PSO) [73,193,207,272]. Αυτή η έννοια
περιλαμβάνει πολλαπλά σμήνη που είτε χρησιμοποιούν διαφορετικούς αλγορίθ-
μους οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους, είτε διαφορετικές στρατηγικές ανά σω-
ματίδιο που επιλέγονται από ένα σύνολο στρατηγικών με μία διαδικασία επιλογής
αλγορίθμων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επιλέγει την εκάστοτε τεχνική είτε με
προκαθορισμένο, είτε με δυναμικό τρόπο. Επιπλέον, πρόσφατα προτάθηκε ένας
νέος, καινοτόμος αλγόριθμος ΒΣΣ (MultiPSO) [85], που είναι εμπνευσμένος από
τη Θεωρία Φίλτρων και τη Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων. Συνοπτικά ο αλγό-
ριθμος MultiPSO ενσωματώνει πολλούς διαφορετικούς αλγορίθμους ΒΣΣ σε μια
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προσπάθεια να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική τους. Ο αλγόριθμος
προτείνει ένα καινοτόμο πλαίσιο επιλογής αλγορίθμων που βασίζεται στην εκτίμηση
των παραμέτρων μίας πολυωνυμικής κατανομής, η οποία προσπαθεί να συλλάβει
αποτελεσματικά την επιτυχή εξέλιξη των μεταβολών του κάθε αλγορίθμου καθ’ όλη
τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατη-
γορία των υβριδικών αλγορίθμων, υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι που μεταξύ άλλων,
είτε εφαρμόζουν τον ένα από τους δύο αλγορίθμους σε συγκεκριμένα σωματίδια του
σμήνους ως μέθοδο τοπικής αναζήτησης [125,145,336], είτε εξελίσσουν τις παρα-
μέτρους του ενός από τους δύο αλγορίθμους για να παράγουν νέους υβριδικούς
αλγορίθμους χωρίς παραμέτρους [77,208,209,263].

4.3 Μελέτη της συμπεριφοράς του σμήνους σε αλγορίθ-
μους Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων

Σε αυτή την παράγραφο, πραγματοποιείται μια σύντομη μελέτη της συμπερι-
φοράς και της δυναμικής του σμήνους σωματιδίων σε ένα αλγόριθμο ΒΣΣ, κατά
τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας. Ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι κατά
την εξελικτική διαδικασία, οι καλύτερες θέσεις της μνήμης των σωματιδίων τείνουν
να συγκεντρώνονται στις περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές της εκάστοτε αν-
τικειμενικής συνάρτησης. Με κίνητρο αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το κεφάλαιο
προτείνεται μία νέα οικογένεια υβριδικών αλγορίθμων ΒΣΣ που έχει ως σκοπό να
εκμεταλλευτεί αυτή τη γνώση μέσα από μία εξελικτική διαδικασία. Κύριος στόχος
αυτής της διαδικασίας είναι να καθοδηγήσει αποτελεσματικά την καλύτερη γνώση
του κάθε σωματιδίου του σμήνους προς τον ολικό ελαχιστοποιητή του εκάστοτε προ-
βλήματος, χωρίς να καταστραφούν οι δυνατότητες αναζήτησης του αλγορίθμου ΒΣΣ.

Στη βιβλιογραφία του Εξελικτικού Υπολογισμού και της Νοημοσύνης Σμηνών
έχουν προταθεί πολυάριθμες παραλλαγές του αλγορίθμου ΒΣΣ για τη βελτίωση της
συμπεριφοράς και της σύγκλισής του [184,223,224]. Στην εργασία [41,305] απο-
δείχθηκε ότι κάθε σωματίδιο συγκλίνει σε ένα σταθμισμένο μέσο όρο μεταξύ της
καλύτερης προσωπικής θέσης του και της καλύτερης θέσης της γειτονιάς του. Ορ-
μώμενοι από αυτή τη διαπίστωση έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία διάφορες παραλ-
λαγές του αλγορίθμου ΒΣΣ που ενσωματώνουν γνώση, που αξιοποιεί τις καλύτερες
προσωπικές θέσεις των σωματιδίων του εκάστοτε σμήνους [147,184]. Διάφορες με-
θοδολογίες έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία που αξιοποιούν είτε με τοπικό είτε με
ολικό διερευνητικό τρόπο τις καλύτερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνους. Ει-
δικότερα, αρκετές παραλλαγές του αλγορίθμου ΒΣΣ προσαρμόζουν τις καλύτερες
προσωπικές θέσεις χρησιμοποιώντας κατανομές που βασίζονται σε αυτές (π.χ. ο αλ-
γόριθμος Barebones PSO [147]) ή ενσωματώνουν σταθμισμένα αθροίσματα αυτών
(π.χ. ο αλγόριθμος FIPS [184]) ή ενσωματώνουν το βαρύκεντρο δύο ή περισσότερων
θέσεων [284,336].

Οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις και τα χαρακτηριστικά τους ενισχύουν τα ευ-
ρήματα της μελέτης αυτής της παραγράφου. Εκτενής πειραματικές προσομοιώσεις
έχουν επαληθεύσει ότι κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας του κλασικού
αλγορίθμου ΒΣΣ, οι καλύτερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνους, έχουν την τάση
να συγκεντρώνονται στις περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές της εκάστοτε αν-
τικειμενικής συνάρτησης. Επιπρόσθετα, η τοπική (local) έκδοση του αλγορίθμου
ΒΣΣ έχει πιο ολικό διερευνητικό χαρακτήρα και έχει την τάση να διασκορπίζει τις
καλύτερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνους στη γύρω περιοχή πολλαπλών ελαχι-
στοποιητών. Αντίθετα, η ολική (global) έκδοση του αλγορίθμου ΒΣΣ έχει πιο τοπικό
διερευνητικό χαρακτήρα και έχει την τάση να συγκεντρώνει ραγδαία όλες τις καλύ-
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τερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνους στην περιοχή έλξης ενός ελαχιστοποιητή.
Για να διερευνηθεί η παραπάνω συμπεριφορά ακολουθείται παρόμοια πειρα-

ματική διαδικασία όπως αυτή της Παραγράφου 3.3. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί-
ται ως παράδειγμα προς μελέτη η συνάρτηση Shekel’s Foxholes διάστασης δύο
(D = 2), η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 4.1, και έχει είκοσι τέσσερα διακριτά
τοπικά ελάχιστα και ένα ολικό ελάχιστο f(−32, 32) = 0.998004, στο διάστημα τιμών
[−65.536, 65.536]2 [319].

Σχήμα 4.1: Τρισδιάστατη απεικόνιση της συνάρτησης “Shekel’s Foxholes”

Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση της προαναφερθείσας συμπεριφοράς
απεικονίζονται οι κατανομές των θέσεων των σωματιδίων καθώς και των καλύτερων
προσωπικών θέσεων αυτών, κατά την εξελικτική διαδικασία του αλγορίθμου χPSO
στη συνάρτηση Shekel’s Foxholes. Ειδικότερα, στο Σχήμα 4.2 απεικονίζονται γρα-
φήματα ισοϋψών της συνάρτησης Shekel’s Foxholes και στιγμιότυπα της εξελικτι-
κής διαδικασίας που απεικονίζουν την κατανομή ενός σμήνους 50 σωματιδίων που
εξελίσσονται από τον αλγόριθμο χPSO μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές. Παράλ-
ληλα, στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζονται στιγμιότυπα της εξελικτικής διαδικασίας που
απεικονίζουν την κατανομή των καλύτερων θέσεων των σωματιδίων του παραπάνω
σμήνους μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές. Στο πρώτο σχήμα παρατηρείται ότι τα σω-
ματίδια του σμήνους εξερευνούν πρώτα το χώρο αναζήτησης γύρω από τις αρχικές
τους θέσεις και στη συνέχεια διασκορπίζονται στις περιοχές γύρω από τους ελκυ-
στές τους, δηλαδή τις καλύτερες προσωπικές και γειτονικές τους θέσεις. Αντίθετα,
στο δεύτερο σχήμα παρατηρείται ότι οι καλύτερες προσωπικές θέσεις των σωματι-
δίων συγκεντρώνονται ραγδαία γύρω από την περιοχή έλξης των τοπικών/ολικών
ελαχιστοποιητών και διερευνούν τοπικά τις περιοχές γύρω τους. Είναι εμφανές ότι
η ενσωμάτωση μίας αποτελεσματικής διαδικασίας η οποία να προσαρμόζει ή να
εξελίσσει τις καλύτερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνος (δηλαδή τη γνωστική και
κοινωνική εμπειρία του σμήνους), μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στα διε-
ρευνητικά χαρακτηριστικά και την απόδοση των κλασικών αλγορίθμων ΒΣΣ.

Όπως και στην Παράγραφο 3.3, για να μελετηθεί η παραπάνω δυναμική – τάση,
χρησιμοποιείται η έννοια της τάσης ομαδοποίησης η οποία υπολογίζεται μέσα από
το στατιστικό τεστ του Hopkins [131] ή H-μέτρο ή H-measure. Υπενθυμίζεται ότι
η τάσης ομαδοποίησης είναι μία πολύ γνωστή ιδέα στη βιβλιογραφία της ανάλυσης
προτύπων που ασχολείται με το πρόβλημα του καθορισμού της παρουσίας ή απου-
σίας μιας δομής ομαδοποίησης σε ένα σύνολο δεδομένων [294].
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Σχήμα 4.2: Στιγμιότυπα της κατανομή των θέσεων των σωματιδίων του σμήνους κατά την
εξελικτική διαδικασία, εφαρμόζοντας την τοπική έκδοση του αλγορίθμου χPSO μετά από
1, 5, 10 και 20 γενιές (generations)

Σχήμα 4.3: Στιγμιότυπα της κατανομή των καλύτερων προσωπικών θέσεων των σωματιδίων
του σμήνους κατά την εξελικτική διαδικασία, εφαρμόζοντας την τοπική έκδοση του αλγο-
ρίθμου χPSO μετά από 1, 5, 10 και 20 γενιές (generations)
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Σχήμα 4.4: Γραφική απεικόνιση του H-μέτρου (H-measure) της τοπικής έκδοσης του αλ-
γορίθμου χPSO σε έξι κλασικές συναρτήσεις
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Ως εκ τούτου, υπολογίζεται η τάση ομαδοποίησης των θέσεων των σωματιδίων του
σμήνους καθώς και των αντίστοιχων καλύτερων τους θέσεων που παράγονται από
την τοπική έκδοση του αλγορίθμου χPSO μέσω του H-measure. Λόγο της στοχα-
στικής φύσης του H-measure, σε κάθε πείραμα και για κάθε γενιά υπολογίζεται
η τιμή του H-measure 100 φορές, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά διαφορετικές
τυχαίες υποψήφιες λύσεις. Έτσι στο Σχήμα 4.4, παρουσιάζεται η μέση τιμή του H-
measure για κάθε γενιά, που υπολογίστηκαν από 100 ανεξάρτητα πειράματα στις
30-διάστατες εκδόσεις έξι γνωστών συναρτήσεων του συνόλου CEC 2008 [286]. Οι
ράβδοι σφάλματος γύρω από τη μέση τιμή απεικονίζουν την τυπική απόκλιση του
μέτρου H-measure. Η επιλογή των συναρτήσεων δεν έγινε με τυχαίο τρόπο. Η επι-
λογή τους έγινε για να μελετηθεί η συμπεριφορά της εξελικτικής διαδικασίας σε
έξι διαφορετικές ποιοτικά συναρτήσεις. Το σύνολο συναρτήσεων περιλαμβάνει συ-
ναρτήσεις με ένα ολικό ελαχιστοποιητή και με είτε πολλαπλούς είτε χωρίς τοπικούς
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ελαχιστοποιητές.

Όπως παρατηρείται, τόσο οι θέσεις όσο και οι καλύτερες προσωπικές θέσεις των
σωματιδίων του σμήνους παρουσιάζουν μεγάλες τιμές του μέτρου H-measure μέσα
στις πρώτες 100 γενιές των πειραματικών, ένδειξη της ύπαρξης ισχυρής δομής ομα-
δοποίησης στο εκάστοτε σύνολο δεδομένων, από τα αρχικά στάδια της εξελικτικής
διαδικασίας. Κατατάσσοντας τη συμπεριφορά του συνόλου των θέσεων και του συ-
νόλου των καλύτερων προσωπικών θέσεων των σωματιδίων, με βάση τις σχετικές
τιμές του μέτρου H-measure, παρατηρείται ότι το σύνολο των καλύτερων προσω-
πικών θέσεων των σωματιδίων παρουσιάζει πιο ισχυρή τάση ομαδοποίησης έναντι
του συνόλου των θέσεων των σωματιδίων. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι, η πολύ ισχυρή
τάση ομαδοποίησης από τα πρώτα στάδια της εξέλιξης οδηγεί το σύνολο των ατό-
μων να συγκεντρωθεί ραγδαία σε τουλάχιστον μία περιοχή του χώρου αναζήτησης.
Έτσι το μέτρο H-measure μπορεί ουσιαστικά να χαρακτηρίσει την ικανότητα του
κάθε συνόλου να εξερευνά είτε τοπικά (πολύ μεγάλες τιμές του μέτρου) είτε ολικά
(μικρές τιμές του μέτρου) τις περιοχές του χώρου αναζήτησης. Με βάση αυτή την
παρατήρηση, το σύνολο των καλύτερων προσωπικών θέσεων φαίνεται να παρουσιά-
ζει πιο «άπληστη» συμπεριφορά, έναντι του συνόλου των θέσεων των σωματιδίων
που φαίνεται να έχει πιο διερευνητικό χαρακτήρα.

Σε αυτό το κεφάλαιο, επιχειρείται να αξιοποιηθεί η προαναφερθείσα τάση ομα-
δοποίησης έτσι ώστε να παραχθεί μία νέα οικογένεια υβριδικών αλγορίθμων Βελ-
τιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων με καλύτερη συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό,
προτείνεται να ενσωματωθεί μία «ευφυής» διαδικασία για να εξελίξει αποτελεσμα-
τικά τις καλύτερες προσωπικές θέσεις των σωματιδίων του σμήνους, έτσι ώστε να
οδηγηθεί η διαδικασία αναζήτησης σε πιο υποσχόμενες περιοχές του χώρου βελτι-
στοποίησης. Συγκεκριμένα, μετά την εξέλιξη ενός σωματιδίου του σμήνους προτεί-
νεται να εξελιχθεί επιπροσθέτως η καλύτερη προσωπική του θέση, μέσω των Διαφο-
ροεξελικτικών Αλγορίθμων. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στην αποτελεσματική
βελτίωση της κοινωνικής και γνωστικής εμπειρίας του σμήνους, (δηλαδή του σμή-
νους μνήμης), η οποία έχει τη δυνατότητα είτε να εντοπίσει καλύτερες περιοχές του
χώρου αναζήτησης ή να διερευνήσει τοπικά τις περιοχές των ελαχιστοποιητών που
έχουν ήδη βρεθεί.

4.4 Υβριδικές Μέθοδοι μεταξύ αλγορίθμων Βελτιστοποί-
ησης Σμήνους Σωματιδίων και Διαφοροεξελικτικών
Αλγορίθμων

Όπως έγινε αντιληπτό στην προηγούμενη ενότητα, είναι δυνατόν να καθοδη-
γηθεί η εξελικτική διαδικασία των αλγορίθμων ΒΣΣ προς την περιοχή του ολικού
ελαχιστοποιητή, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα αναζήτησης του αλγορίθ-
μου, εξελίσσοντας την καλύτερη εμπειρία του σμήνους (γνωστική και κοινωνική) με
μία «ευφυής» εξελικτική διαδικασία, όπως οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι. Σε
αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται οι κύριες ιδέες και τα χαρακτηριστικά της νέας
οικογένειας υβριδικών μεθόδων μεταξύ των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους
Σωματιδίων και Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων [79, 82]. Ουσιαστικά προτείνεται
ένα νέο, καινοτόμο πλαίσιο δημιουργίας υβριδικών αλγορίθμων που χρησιμοποιεί
ως βάση οποιονδήποτε αλγόριθμο ΒΣΣ και ενσωματώνει σε αυτόν έναν ΔΕΑ.

Για την εξέλιξη της κοινωνικής και γνωστικής εμπειρίας του σμήνους, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν διάφοροι πληθυσμοί κατά την εξελικτική διαδικασία, όπως το
σύνολο των θέσεων των σωματιδίων, το σύνολο των καλύτερων θέσεων των σωματι-
δίων, ή και τα δύο σύνολα. Βασιζόμενοι στα χωρικά χαρακτηριστικά των συνόλων
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προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως πληθυσμός στην εξελικτική διαδικασία το σύνολο
των καλύτερων θέσεων των σωματιδίων (σμήνος μνήμης), δηλαδή τόσο η κοινωνική
όσο και η γνωστική εμπειρία του σμήνους. Ως εκ τούτου, οι νέες θέσεις που θα πα-
ράγονται από την εξελικτική διαδικασία θα είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού της
καλύτερης εμπειρίας του σμήνους, οι οποίες είναι πιθανόν να βρεθούν είτε σε κα-
λύτερες περιοχές του χώρου αναζήτησης ή στη γύρω περιοχή των ελαχιστοποιητών
στους οποίους βρίσκονται ήδη.

Στην παράγραφο που ακολουθεί περιγράφεται συνοπτικά το προτεινόμενο πλαί-
σιο των υβριδικών μεθόδων, ενώ ακολουθεί συζήτηση για τα κύρια χαρακτηριστικά
του προτεινόμενου πλαισίου (Παράγραφος 4.4.2). Η παράγραφος τελειώνει σημειώ-
νοντας δύο έννοιες οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά των προτεινόμενων υβρι-
δικών αλγορίθμων: την έννοια της «ευαισθησίας στην περιστροφή» και την έννοια
της «στασιμότητας των αλγορίθμων» (Παράγραφος 4.4.3).

4.4.1 Η οικογένεια Υβριδικών Μεθόδων Βελτιστοποίησης Σμήνους
Σωματιδίων με ενσωμάτωση Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων

Για την ανάπτυξη των προτεινόμενων υβριδικών αλγορίθμων απαιτείται να θε-
ωρηθεί ένας αλγόριθμος ΒΣΣ ως αλγόριθμος βάσης του υβριδικού σχήματος και
ένας ΔΕΑ ως αλγόριθμος εξέλιξης του σμήνους μνήμης. Ακόμα, έστω ότι το σύνολο
των καλύτερων προσωπικών θέσεων των σωματιδίων του σμήνους (σμήνος μνήμης)
στο g-οστό χρονικό βήμα (γενιά), ορίζεται ως Sp

g = {P 1
g , P

2
g , . . . , P

NP
g }. Τότε μετά από

κάθε βήμα εξέλιξης του αλγορίθμου βάσης ΒΣΣ, εφαρμόζεται ένα βήμα του ΔΕΑ
στα σωματίδια που υπάρχουν μέσα στο σύνολο Sp

g . Πιο συγκεκριμένα, μετά το εκά-
στοτε βήμα εξέλιξης του αλγορίθμου βάσης ΒΣΣ, εφαρμόζονται οι τρεις κύριοι τελε-
στές των ΔΕΑ στο σύνολο Sp

g , δηλαδή οι τελεστές της μετάλλαξης, της διασταύρωσης
ή ανασυνδυασμού και της επιλογής. Ανάλογα με τον ΔΕΑ που θα επιλεχτεί, θα
οριστεί και ποιος από τους διαθέσιμους τελεστές μετάλλαξης και διασταύρωσης θα
εφαρμοστεί, π.χ. ο τελεστής μετάλλαξης DE/rand/1 και η διωνυμική διασταύρωση.
Στη συνέχεια ο τελεστής της επιλογής εφαρμόζεται μεταξύ του εκάστοτε σωματιδίου
προς εξέλιξη και του απογόνου αυτού. Δηλαδή εφαρμόζεται επιλογή με τουρνουά
(one-to-one tournament selection) μεταξύ της καλύτερης προσωπικής θέσης του
εκάστοτε σωματιδίου προς εξέλιξη και της νέας εξελιγμένης θέσης αυτού. Έτσι αν η
καλύτερη προσωπική θέση του εκάστοτε σωματιδίου βελτιώνεται ως προς τη συναρ-
τησιακή της τιμή, τότε επιλέγεται και αντικαθίσταται με τη νέα εξελιγμένη θέσης
της, διαφορετικά παραμένει η ίδια. Το πλήρες αλγοριθμικό σχήμα του προτεινό-
μενου πλαισίου, που χρησιμοποιεί ως αλγόριθμο βάσης τον χPSO με τοπολογία
δακτυλίου και ως αλγόριθμο εξέλιξης του σμήνους μνήμης τον DE/rand/1/bin πα-
ρουσιάζεται στον Αλγόριθμο 4.1. Το νέο υβριδικό σχήμα ονομάζεται εν συντομία
χPSO:DE:rand/1/bin.

Παρατηρώντας τον αλγοριθμικό σχεδιασμό του προτεινόμενου πλαισίου, εύκολα
παρατηρείται ότι υλοποιεί δύο κύριες συνιστώσες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
(interacting modules), το σμήνος εξερεύνησης και το σμήνος μνήμης, (explorer-
swarm – memory-swarm). Ο αλγόριθμος ΒΣΣ εκτελείται σε όλο το σμήνος, υλο-
ποιώντας την κλασική αλγοριθμική του δομή, σε μία προσπάθεια να εξερευνήσει το
χώρο αναζήτησης και παράλληλα να επικεντρωθεί στις πιο υποσχόμενες περιοχές
αυτού. Στη συνέχεια, ο ΔΕΑ λειτουργεί μόνο στην «καλή» εμπειρία (σμήνος μνή-
μης) που έχει αποκτηθεί από τον αλγόριθμο ΒΣΣ μέχρι το εκάστοτε χρονικό βήμα,
με στόχο να καθοδηγήσει τον αλγόριθμο αποτελεσματικά προς την αναζήτηση του
ολικού βελτιστοποιητή. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο ΔΕΑ δεν λειτουργεί απαραίτητα
ως αλγόριθμος «τοπικής αναζήτησης» όπως στην περίπτωση των Μιμιδικών Αλγο-
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Αλγόριθμος 4.1 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου χPSO:DE:rand/1/bin
1: /* Αρχικοποίηση σωματιδίων του σμήνους: Sg=0 = {X1

g=0, X
2
g=0, . . . ,x

NP
g=0}, ομοιό-

μορφα στο χώρο βελτιστοποίησης που ορίζεται στο [L,U ], */
2: for i = 1 έως NP do
3: for j = 1 έως D do
4: Xi,j

g=0 = Lj + randj(0, 1) · (Uj − Lj)
5: end for
6: Αξιολόγησε το σωματίδιο Xi

g=0 μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης
7: end for
8: for κάθε χρονικό βήμα g (γενιά) do
9: for κάθε σωματίδιο i στο σμήνος do
10: /* Ανανέωσε τη θέση και την ταχύτητα του i-οστού σωματιδίου: */
11: for j = 1 έως D do

12: V i,j
g+1 = χ

(
V i,j
g + c1r1

(
P i,j
g −Xi,j

g

)
+ c2r2

(
P besti,j
g −Xi,j

g

))
,

13: Xi,j
g+1 = Xi,j

g + V i,j
g+1.

14: end for
15: Αξιολόγησε το σωματίδιο, Xi,j

g+1, μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης, f(Xi
g+1).

16: /* Ανανέωσε τη γνωστική εμπειρία του σμήνους: */
17: if f(Xi

g+1) < f(P i
g) then

18: P i
g = Xi

g+1

19: end if
20: end for
21: /* Ανανέωσε την κοινωνική εμπειρία του σμήνους: */
22: for κάθε σωματίδιο i το σμήνους do
23: for κάθε γείτονα Xn

g+1 του i-οστού σωματιδίου do
24: if f(P i

g+1) < f(P besti
g ) then

25: P besti
g+1 = P i

g+1

26: end if
27: end for
28: end for
29: /* Στάδιο εξέλιξης της κοινωνικής και γνωστικής εμπειρίας του σμήνους:

{Εξέλιξε το P i
g εφαρμόζοντας ένα βήμα ΔΕΑ στο σύνολο Sp

t }*/
30: for κάθε διάνυσμα P i

g στο σύνολο Sp
g do

31: Επέλεξε τυχαίους ακεραίους αριθμούς r1, r2, r3 ∈ {1, 2, . . . , NP} \ {i} από ομοιό-
μορφη κατανομή

32: /* Μετάλλαξε το P i
g και δημιούργησε το μεταλλαγμένο διάνυσμα vig : */

33: for j = 1 έως D do
34: vi,jg = P r1,j

g + F (P r2,j
g − P r3,j

g ),
35: end for
36: /* Εφάρμοσε τη διαδικασία του ανασυνδυασμού στο μεταλλαγμένο διάνυσμα vig:

*/
37: jrand = ένας ομοιόμορφα κατανεμημένος τυχαίος ακέραιος αριθμός ∈ {1, 2, . . . , D}

38: for j = 1 έως D do

39: ui,j
g =

{
vi,jg , εάν (randi,j(0, 1) 6 CR ή j = jrand),
P i,j
g , διαφορετικά,

40: end for
41: Αξιολόγησε το διάνυσμα ui

g μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης, f(ui
g).

42: /* Ανανέωσε το P i
g μέσω: */

43: if f(ui
g) < f(P i

g) then
44: P i

g+1 = ui
g

45: else
46: P i

g+1 = P i
g

47: end if
48: end for
49: end for



82 Ανάπτυξη Υβριδικών/Μιμιδικών Μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού

ρίθμων [120,153], δεδομένου ότι είναι αλγόριθμος ολικής βελτιστοποίησης και έχει
τη δυνατότητα όχι μόνο να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και
να διερευνά ανεξερεύνητες περιοχές του χώρου αναζήτησης. Ειδικότερα, όπως πα-
ρουσιάζεται στον Αλγόριθμο4.1, η πρώτη συνιστώσα του προτεινόμενου πλαισίου,
το σμήνος εξερεύνησης του αλγορίθμου ΒΣΣ, είναι αφοσιωμένο στην ολική αναζή-
τηση του χώρου βελτιστοποίησης, ενώ η δεύτερη συνιστώσα, το σμήνος μνήμης, έχει
διπλό ρόλο και εξαρτάται από τη συμπεριφορά του ΔΕΑ που εφαρμόζεται σε αυτή
και έχει άμεση επίδραση στον τρόπο δράσης της. Έτσι στα αρχικά στάδια της εξέ-
λιξης του σμήνους μνήμης, ο ΔΕΑ βοηθάει την εξελικτική διαδικασία να εντοπίσει
καλύτερες ανεξερεύνητες περιοχές του εκάστοτε προβλήματος προς επίλυση, ενώ
στα τελικά στάδια της εξέλιξης να επικεντρωθεί η αναζήτηση στις πιο υποσχόμενες
περιοχές που έχουν βρεθεί μέχρι τότε. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο συγκεκριμένος
σχεδιασμός δεν είναι ο μοναδικός με τον οποίο μπορούν να παραχθούν νέοι υβρι-
δικοί αλγόριθμοι που να συνδυάζουν τους αλγορίθμους ΒΣΣ και ΔΕΑ. Προφανώς
μπορούν να παραχθούν νέοι υβριδικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιώντας είτε παρόμοιο
είτε τελείως διαφορετικό αλγοριθμικό σχεδιασμό, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας
τεχνικές ανάπτυξης και σχεδιασμού λογισμικού [136].

Επιπρόσθετα, όπως παρουσιάζεται στον Αλγόριθμο 4.1, αξίζει να σημειωθεί ότι
το συνολικό υπολογιστικό κόστος του προτεινόμενου πλαισίου, ως προς τους συναρ-
τησιακούς υπολογισμούς, περιλαμβάνει τους συναρτησιακούς υπολογισμούς τόσο
του αλγορίθμου βάσης ΒΣΣ, (PSOFEs), όσο και του ΔΕΑ (DEFEs). Συνεπώς το συ-
νολικό ποσό των συναρτησιακών υπολογισμών του υβριδικού αλγορίθμου ισούται
με TotalFE = PSOFEs +DEFEs. Η μόνη υπολογιστική επιβάρυνση που υπάρχει στο
προτεινόμενο πλαίσιο είναι οι επιπρόσθετες πράξεις που απαιτούνται από τον ΔΕΑ
για να εξελίξει το σμήνος μνήμης. Για παράδειγμα στην περίπτωση του αλγορίθ-
μου χPSO:DE/rand/1/bin, η υπολογιστική επιβάρυνση, (ως προς πράξεις και όχι
ως προς συναρτησιακούς υπολογισμούς), εξαρτάται από τις πράξεις που θα εκτε-
λεστούν κατά τη διαδικασία της μετάλλαξης, της διασταύρωσης και της επιλογής.
Τέλος, όπως αναφέρεται παρακάτω στα πειραματικά αποτελέσματα, η υπολογιστική
επιβάρυνση της προτεινόμενης μεθοδολογίας, που υπολογίστηκε σε μη βελτιστοποι-
ημένο πηγαίο κώδικα, ανέρχεται κατά μέσο όρο περίπου στο 4% για την πλειοψηφία
των κλασικών ΔΕΑ (Παράγραφος 4.5.1).

4.4.2 Συζήτηση των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης οικογένειας
υβριδικών αλγορίθμων

Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Παράγραφο 4.5 συστή-
νουν ότι το προτεινόμενο υβριδικό πλαίσιο βοηθάει τόσο στην ολική, όσο και στην
τοπική διερευνητική συμπεριφορά των αλγορίθμων ΒΣΣ. Η εξέλιξη της καλύτερης
προσωπικής εμπειρίας του σμήνους προωθεί αρχικά την εξερεύνηση των νέων πε-
ριοχών του χώρου προσωπικής εμπειρίας, δεδομένου ότι η προσωπική εμπειρία
κατανέμεται σχεδόν τυχαία στο χώρο αναζήτησης, ενώ στα προχωρημένα στάδια της
εξελικτικής διαδικασίας, όπου η προσωπική εμπειρία έχει συγκεντρωθεί σε περιοχές
των τοπικών ή ολικών ελαχιστοποιητών, προωθεί την αξιοποίησή της εμπειρίας που
έχει ήδη συγκεντρωθεί. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι γενικό και δεν επηρεάζει της
κύριες λειτουργίες του αλγορίθμου ΒΣΣ στον οποίο εφαρμόζεται, ενώ σύμφωνα με
τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου μπορεί να επιφέρει μεγάλη βελτίωση στην απόδοση
των αλγορίθμων ΒΣΣ που εφαρμόζεται.

Το προτεινόμενο υβριδικό σχήμα μεταξύ των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, μπορεί
να χαρακτηριστεί σύμφωνα με το συμβολισμό ΑλγΒΣΣ:ΑλγΔΕΑ/βάση/νούμερο/δια-
σταύρωση. Όπου ο συμβολισμός ΑλγΒΣΣ αντιστοιχεί στον αλγόριθμο ΒΣΣ που χρη-
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σιμοποιείται ως βασικός αλγόριθμος του υβριδικού σχήματος, ενώ ο συμβολισμός
ΑλγΔΕΑ/βάση/νούμερο/διασταύρωση αντιστοιχεί στον Διαφοροεξελικτικό Αλγόριθμο
που ενσωματώνεται στο υβριδικό σχήμα [53, 84, 245]. Ειδικότερα, ο συμβολισμός
βάση αντιστοιχεί στο άτομο που θα χρησιμοποιηθεί ως άτομο βάσης στη στρατηγική
μετάλλαξης του ΔΕΑ, νούμερο το πλήθος των διαφορών που ενσωματώνονται στη
στρατηγική μετάλλαξης του ΔΕΑ και διασταύρωση η διαδικασία διασταύρωσης που
χρησιμοποιείται στον ΔΕΑ, δηλαδή είτε “exp” για την εκθετική διασταύρωση είτε
“bin” για τη διωνυμική [53,84,245]. Σε αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιείται πάντα η
διωνυμική διασταύρωση στις στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ, έτσι για να απλοποιηθεί
ο συμβολισμός, ο όρος της διασταύρωση δεν θα λαμβάνεται πια υπόψιν στον τελικό
συμβολισμό. Για παράδειγμα η ονομασία χPSO:DE/rand/1 συμβολίζει τον υβρι-
δικό αλγόριθμο που χρησιμοποιεί ως αλγόριθμο βάσης τον χPSO και ενσωματώνει
σε αυτόν τη στρατηγική μετάλλαξης DE/rand/1 για να εξελίξει το σμήνος μνήμης.

Σε γενικές γραμμές, η εξελικτική διαδικασία είναι πολύ αποτελεσματική διαδι-
κασία, αλλά απαιτεί έναν υψηλό αριθμό συναρτησιακών υπολογισμών για να συγ-
κλίνει αποτελεσματικά σε μια βέλτιστη λύση. Η ενσωμάτωση μίας εξελικτικής δια-
δικασίας σε κάθε χρονικό βήμα μπορεί να προκαλέσει την αύξηση του συνολικού
ποσού των απαιτούμενων συναρτησιακών υπολογισμών ανά χρονικό βήμα. Συνε-
πώς, σε περιπτώσεις που το συνολικό ποσό συναρτησιακών υπολογισμών είναι πε-
ριορισμένο, μπορεί κάποιος να επιλέξει να εξελίξει ένα ορισμένο πλήθος ατόμων
του σμήνους μνήμης και όχι όλο το σύνολο. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πολλές στρατηγικές επιλογής των ατόμων προς εξέλιξη, όπως να
εξελιχθούν μόνο τα άτομα με στάσιμη εμπειρία, ή μόνο αυτά που η εμπειρία τους
βελτιώνεται, ή τέλος να εξελιχτούν όλα τα άτομα του σμήνους με κάποιον πιθανοτικό
κανόνα. Στην εργασία [80], χρησιμοποιείται ο κανόνας κατά τον οποίον εξελίσσον-
ται τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν βελτίωση της εμπειρίας τους στο προηγούμενο
βήμα εξέλιξης, θεωρώντας ότι έχουν μία παραπάνω δυναμική εξέλιξης. Παρ’ όλα
αυτά, αυτή η στρατηγική δεν είναι πάντοτε η καλύτερη, αφού εξαρτάται από τη
φάση εξέλιξης του αλγορίθμου και το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση. Για αυτό
το λόγο προτείνεται να εξελιχτούν όλα τα άτομα του σμήνους μνήμης σε κάθε χρο-
νικό βήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καινοτομία αυτής της μελέτης έγκειται στην απλή δομή
του προτεινόμενου πλαισίου και την επεκτασιμότητα του. Η πλειοψηφία των υβρι-
δικών μεθόδων ΒΣΣ/ΔΕΑ που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία ενσωματώνουν πε-
ρίπλοκους κανόνες ή μηχανισμούς στη δομή του υβριδικού σχήματος, με αποτέ-
λεσμα να μην υλοποιούνται εύκολα. Το προτεινόμενο πλαίσιο υλοποιεί μία απλή
δομή όπου σε κάθε γενιά μετά από ένα βήμα του αλγορίθμου ΒΣΣ εφαρμόζεται
ένα βήμα του ΔΕΑ στο σμήνος μνήμης. Ο ΔΕΑ θα εξελίξει για ένα βήμα το σμήνος
μνήμης ως πληθυσμό του, χωρίς να εφαρμόσει είτε κάποιο ιδιαίτερο κανόνα επι-
λογής τον ατόμων προς εξέλιξη, είτε κάποια περίπλοκη υβριδική δομή ανανέωσης
των θέσεων των ατόμων. Επιπλέον, όπως ειπώθηκε η εφαρμογή του ΔΕΑ γίνεται
σε κάθε γενιά και δεν ενσωματώνεται κάποιος ευρετικός ή πιθανοτικός κανόνας
για τη συχνότητα εφαρμογής του. Αντίθετα πολλές υβριδικές μεθοδολογίες μεταξύ
των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ ενσωματώνουν στη δομή τους περίπλοκους κανόνες
και μηχανισμούς όπως αυτούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Για παράδειγμα,
στην εργασία [336] η προτεινόμενη μεθοδολογία εξελίσσει το σμήνος μία γενιά με
τον αλγόριθμο ΒΣΣ και μία με τον ΔΕΑ, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται μόνο η
στρατηγική μετάλλαξης DE/rand/2/bin ενσωματώνοντας ως διάνυσμα βάσης την
καλύτερη θέση του σμήνους εξερεύνησης, ενώ στην εργασία [284] υλοποιείται η
προηγούμενη προσέγγιση για να λυθούν προβλήματα επεξεργασίας εικόνας. Στην
εργασία [125] ο ΔΕΑ εφαρμόζεται για να εξελίξει το σμήνος εξερεύνησης σε συγκε-



84 Ανάπτυξη Υβριδικών/Μιμιδικών Μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού

κριμένα χρονικά διαστήματα. Οι Pant et al. [218], πρότειναν έναν υβριδικό αλγό-
ριθμο με δύο εναλλασσόμενες φάσεις εφαρμογής των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ. Στη
συνέχεια, οι Liu et al. [168] εξελίσσουν το μισό σμήνος με τον αλγόριθμο ΒΣΣ και
εφαρμόζουν τους ΔΕΑ στις καλύτερες θέσεις χρησιμοποιώντας στους τελεστές τους
άτομα από το σμήνος εξερεύνησης. Τέλος, στην εργασία [330] η προτεινόμενη με-
θοδολογία ανανεώνει τη θέση των σωματιδίων του σμήνους με δύο στρατηγικές, μία
στρατηγική μετάλλαξης ΔΕΑ και μία υβριδική στρατηγική μεταξύ των αλγορίθμων
ΒΣΣ και ΔΕΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτικό να εξελιχτεί το σμήνος μνήμης St
p

χρησιμοποιώντας Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους. Αντ’ αυτού μπορεί να εφαρμο-
στεί οποιοδήποτε αποτελεσματικός εξελικτικός αλγόριθμος. Σε αρχικά πειράματα,
χρησιμοποιήθηκε τόσο η τοπική όσο και η ολική έκδοση του αλγορίθμου χPSO για
να εξελίξει το σμήνος μνήμης St

p. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ ενθαρρυν-
τικά καθώς οι υβριδικοί αλγόριθμοι δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την απόδοση του
αλγορίθμου ΒΣΣ. Φαίνεται ότι η χρήση μεθόδων με την ίδια δυναμική δεν μπορεί
να προσφέρει σημαντικά οφέλη απόδοσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη
φορά που παρατηρείται τέτοιου είδους συμπεριφορά. Για παράδειγμα στην εργα-
σία [222], οι συγγραφείς εξελίσσουν αποτελεσματικά τις παραμέτρους του κλασικού
αλγορίθμου ΒΣΣ με ΔΕΑ, ενώ όταν προσπάθησαν να εξελίξουν τις παραμέτρους του
αλγορίθμου ΒΣΣ χρησιμοποιώντας τον ίδιο αλγόριθμο ΒΣΣ, τα αποτελέσματα δεν
ήταν ενθαρρυντικά. Αυτή η παρατήρηση αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο έρευ-
νας για την κοινότητα του εξελικτικού υπολογισμού, αλλά δεν είναι ο κύριος στόχος
της παρούσας διατριβής.

4.4.3 Οι έννοιες της ευαισθησίας περιστροφής και της στασιμότη-
τας στην προτεινόμενη οικογένεια υβριδικών αλγορίθμων

Γενικά στις υβριδικές μεθοδολογίες γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν διά-
φοροι μηχανισμοί/λειτουργίες, δομικά στοιχεία, σε ένα γενικό πλαίσιο, προσπα-
θώντας να συνδυάσουν τα καλά χαρακτηριστικά κάθε δομικού στοιχείου, έτσι ώστε
να παραχθεί μία νέα πιο αποτελεσματική μεθοδολογία. Παρ’ όλα αυτά, στις υβρι-
δικές μεθοδολογίες πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν τα μειονεκτήματα και οι
τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει κάθε δομικό στοιχείο της υβριδικής μεθο-
δολογίας. Για το σκοπό αυτό, σε αυτή την παράγραφο θα περιγραφούν συνοπτικά
ορισμένες πτυχές των υπό εξέταση αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, τις οποίες θα πρέ-
πει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ερευνητής, καθώς και το πώς θα μπορούσαν να
επηρεάσουν το προτεινόμενο πλαίσιο.

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο οι αλγόριθμοι ΒΣΣ όσο και οι ΔΕΑ πάσχουν
από δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες: έχουν την τάση να αποδίδουν πολύ καλά, όταν
η βέλτιστη λύση βρίσκεται πάνω ή κοντά στο κέντρο του χώρου αναζήτησης (τάση ή
μεροληψία κέντρου – origin bias), καθώς και όταν οι βέλτιστες λύσεις είναι είτε πα-
ράλληλες στους άξονες συντεταγμένων είτε επί της διαγωνίου του χώρου αναζήτησης
(ευαισθησία περιστροφής – rotation sensitive). Ως εκ τούτου, λειτουργούν καλύτερα
σε προβλήματα με γραμμικώς διαχωρίσιμες βέλτιστες λύσεις, μη-μετατοπισμένες
από το κέντρο του χώρου αναζήτησης και χωρίς να έχει περιστραφεί η επιφάνειά
τους (separable, non-shifted and non-rotated), στα οποία οι βέλτιστες λύσεις βρί-
σκονται πάνω ή κοντά στο κέντρο του χώρου αναζήτησης. Αντίθετα, τόσο οι αλγό-
ριθμοι ΒΣΣ όσο και οι ΔΕΑ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά προ-
βλήματα με γραμμικώς μη-διαχωρίσιμες βέλτιστες λύσεις, με περιστραμμένες επι-
φάνειες, καθώς και προβλήματα με μετατοπισμένες θέσεις των βέλτιστων λύσεων
μακριά από το κέντρο του χώρου αναζήτησης.
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Στην περίπτωση των αλγορίθμων ΒΣΣ, ο υπεύθυνος μηχανισμός της δομής τους
είναι οι τελεστές ανανέωσης της ταχύτητας και της θέσης των σωματιδίων του σμή-
νους (υποψήφιων λύσεων), οι οποίοι χρησιμοποιούν ανανέωση των θέσεων ανά κα-
τεύθυνση [191, 273]. Ειδικότερα, στην εργασία [191] μελετήθηκε η τάση κέντρου
των αλγορίθμων ΒΣΣ, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δυο μέτρα για να εντοπίσουν
αυτή τη συμπεριφορά, πόσο επηρεάζει η μεγέθυνση ή σμίκρυνση του χώρου αναζή-
τησης (region scaling) και το πόσο επηρεάζει η μετατόπιση του κέντρου του χώρου
αναζήτησης (center offset technique). Η μελέτη έδειξε ότι η μεγέθυνση ή σμίκρυνση
του χώρου αναζήτησης είναι μια αποτελεσματική αλλά όχι πάντοτε επαρκής τεχνική
για την ανίχνευση αυτής της τάσης, ενώ η μετατόπιση του κέντρου του χώρου αναζή-
τησης είναι πιο αποτελεσματική, δεδομένου ότι αποκαλύπτει περιπτώσεις που δεν
είναι διαφορετικά ορατές. Επιπρόσθετα, στην εργασία [191], δείχθηκε ότι η ευαι-
σθησία περιστροφής σχετίζεται με την τάση κέντρου στους αλγορίθμους ΒΣΣ και δη-
μιούργησαν τεχνικές επιφάνειες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να δείξουν τη
συμπεριφορά των αλγορίθμων ΒΣΣ σε τέτοιες περιπτώσεις. Για να αντιμετωπιστούν
οι προαναφερθείσες τάσεις, στην έκδοση της Standard PSO 2011 (SPSO 2011) [43]
τροποποιήθηκαν οι τελεστές ανανέωσης της ταχύτητας και της θέσης των σωματι-
δίων του σμήνους, ενώ στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί και άλλες μελέτες οι οποίες
προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν [116].

Στην περίπτωση των ΔΕΑ, η ευθύνη πέφτει στο περιορισμένο πλήθος των κινή-
σεων που μπορούν να κάνουν οι τελεστές αναζήτησης των ΔΕΑ [137,138,245,283].
Η διανυσματική φύση των τελεστών μετάλλαξης παράγει ένα περιορισμένο αριθμό
απογόνων, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του πληθυσμού και
την τιμή του συντελεστή μετάλλαξης. Με τη σειρά του, ο κύριος ρόλος του τελεστή
διασταύρωσης στους ΔΕΑ είναι να παράγει επαρκή ποικιλομορφία στον εκάστοτε
πληθυσμό, όμως δεν είναι αναλλοίωτος ως προς την περιστροφή της επιφάνειας
του εκάστοτε προβλήματος (rotationally invariant). Στην εργασία [283] παρατηρή-
θηκε ότι οι ΔΕΑ δεν αποδίδουν ικανοποιητικά σε επιφάνειες με γραμμικώς μη-
διαχωρίσιμα βέλτιστα διότι κατά τη διαδικασία της μετάλλαξης δεν πραγματοποιεί-
ται επαρκής τοπική αναζήτηση του χώρου. Επιπλέον δείχθηκε ότι μικρές τιμές του
συντελεστή διασταύρωσης μπορεί να αντιμετωπίσουν επιφάνειες με γραμμικώς δια-
χωρίσιμα βέλτιστα, ενώ μεγάλες τιμές παράγουν αναλλοίωτη συμπεριφορά ως προς
την περιστροφή των επιφανειών, η οποία όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
βήμα της μετάλλαξης. Έτσι, για να διαχειριστούν αποτελεσματικά επιφάνειες με μη-
διαχωρίσιμα βέλτιστα, οι ΔΕΑ πρέπει να βασίζονται ως επί το πλείστον στη λειτουργία
της μετάλλαξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συνιστάται η αποκλειστική χρήση του
τελεστή μετάλλαξης (θέτοντας δηλαδή το συντελεστή της διασταύρωσης ίσο με τη μο-
νάδα), δεδομένου ότι μειώνεται ο αριθμός των παραγόμενων διανυσμάτων, γεγονός
το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο της στασιμότητας [156]. Στην εργα-
σία [283] γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω με την ενσωμάτωση
στους τελεστές μετάλλαξης επιλεκτικής πίεσης μέσω της κατάταξης των ατόμων με
βάση τη συναρτησιακή τους τιμή. Ο Kenneth Price πρότεινε στην εργασία [244] μια
νέα στρατηγική μετάλλαξης ΔΕΑ η οποία είναι αναλλοίωτη ως προς της περιστροφές
της επιφάνειας της αντικειμενικής συνάρτησης. Έτσι, η νέα στρατηγική μετάλλαξης
εξαλείφει την προαναφερθείσα εξάρτηση από τη διαδικασία δημιουργίας μεταλλαγ-
μένων ατόμων, χρησιμοποιώντας τυχαίες διανυσματικές διαφορές κατά μήκος των
γραμμών που ορίζουν τα άτομα στη διαδικασία του ανασυνδυασμού/διασταύρωσης.
Ακόμα στις εργασίες [137,138] αντιμετωπίζονται οι παραπάνω τάσεις ενσωματώνον-
τας έννοιες της συνδυαστικής δειγματοληψίας (combinatorial sampling) στους ΔΕΑ.
Η συγκεκριμένη τεχνική έχει την ικανότητα να δημιουργεί παρόμοιο αριθμό υπο-
ψήφιων λύσεων όπως η διαδικασία της διασταύρωσης, χωρίς να εξαρτάται από τους
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άξονες συντεταγμένων του χώρου αναζήτησης. Η διαδικασία αυτή αυξάνει την ποι-
κιλομορφία των παραγόμενων λύσεων κατά τη δειγματοληψία και είναι ικανή να
αντιμετωπίσει επιφάνειες υψηλής διάστασης με μη γραμμικώς διαχωρίσιμα βέλτι-
στα. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος αυτής της εργασίας
δεν μπορεί να θεωρηθεί αυστηρά ως αναλλοίωτος αλγόριθμος ως προς την περι-
στροφή της επιφάνειας του εκάστοτε προβλήματος.

Παράλληλα με την ευαισθησία περιστροφής, άλλη μια πτυχή που πρέπει να λάβει
υπόψιν του ο ενδιαφερόμενος ερευνητής είναι ο κίνδυνος της στασιμότητας [156].
Στασιμότητα είναι το ανεπιθύμητο στάδιο της εξελικτικής διαδικασίας ενός πληθυ-
σμιακού αλγορίθμου βελτιστοποίησης στο οποίο, καθώς προχωράει η διαδικασία
βελτιστοποίησης και ο πληθυσμού του αλγορίθμου διατηρεί την ποικιλομορφία του,
η διαδικασία αναζήτησης παραμένει στάσιμη πριν βρεθεί η βέλτιστη λύση [156].
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κατάσταση της στασιμότητας συμβαίνει στους
ΔΕΑ αλγορίθμους όταν δεν καταφέρνουν να βελτιώσουν οποιαδήποτε λύση του πλη-
θυσμού τους για μία εκτεταμένη σειρά γενιών, π.χ. όταν παράγουν περιορισμένο
αριθμό κινήσεων με διερευνητικό χαρακτήρα. Για την αντιμετώπιση αυτής της κα-
τάστασης έχουν προταθεί πολλές παραλλαγές ΔΕΑ, οι οποίες ενσωματώνουν διάφο-
ρες διαδικασίες που προσπαθούν να βελτιώσουν το διερευνητικό χαρακτήρα των
τελεστών αναζήτησης τους. Αυτές οι διαδικασίες έχουν ως κύριο στόχο την αύ-
ξηση του ποσοστού των πιθανών κινήσεων εξερεύνησης του χώρου αναζήτησης,
έτσι ώστε να βελτιωθεί ο ολικός διερευνητικός χαρακτήρας του αλγορίθμου και να
έχει λίγες πιθανότητες να βρεθεί σε στασιμότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αυτών περιλαμβάνουν: τις διαδικασίες dither και jitter του συντελεστή μετάλλα-
ξης [245], πολλαπλούς πληθυσμούς εφαρμοσμένους σε παράλληλα ή κατανεμη-
μένα συστήματα [198,287,313,314,327], εξεζητημένες διαδικασίες προσαρμογής
των παραμέτρων των ΔΕΑ με προσαρμοζόμενες ή αυτο-προσαρμοζόμενες ιδιότη-
τες [27,103,247,263,331], εφαρμογή εξεζητημένων διαδικασιών εύρεσης των βέλ-
τιστων παραμέτρων των ΔΕΑ μέσω μεθόδων τοπικής αναζήτησης [200,201], καθώς
και κατανεμημένες μεθοδολογίες που ενσωματώνουν διαδικασίες μετανάστευσης
των παραμέτρων των ΔΕΑ [198,313,314].

4.5 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται εκτενή πειραματικά αποτελέσματα για την
αξιολόγηση του προτεινόμενων υβριδικών μεθόδων. Για να επιβεβαιωθεί η αποτελε-
σματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων χρησιμοποιείται το σύνολο συναρτήσεων
CEC 2005 [281], το οποίο αποτελείται από είκοσι πέντε συναρτήσεις με διαφορετικά
χαρακτηριστικά και όπως έχει περιγραφεί στην Παράγραφο 3.5, μπορεί να χωριστεί
με βάση αυτά σε τέσσερις κλάσεις συναρτήσεων. Αναλυτική περιγραφή του συνόλου
συναρτήσεων μπορεί να βρεθεί στην τεχνική αναφορά [281].

Για να αξιολογηθούν και να αναδειχτούν οι διαφορετικές πτυχές των προτει-
νόμενων μεθόδων, η παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων χωρίζεται στις
ακόλουθες υποενότητες: Αρχικά ενσωματώνεται η προτεινόμενη μεθοδολογία στην
κλασική έκδοση του αλγορίθμου ΒΣΣ με χρήση του παράγοντα περιορισμού, χρη-
σιμοποιώντας μία πλειάδα κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών
Αλγορίθμων και παρουσιάζεται η συμπεριφορά και τα κύρια χαρακτηριστικά της
(Παράγραφος 4.5.1). Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη και συζήτηση της ενσωμάτωσης
της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε μία πλειάδα γνωστών ΒΣΣ αλγορίθμων (Παρά-
γραφος 4.5.2), καθώς και σε αρκετούς γνωστούς ΔΕΑ (Παράγραφος 4.5.3). Τέλος,
στην Παράγραφο 4.5.4 παρουσιάζεται μία σύντομη ανάλυση της συνολικής συμπε-
ριφοράς της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε όλους τους αλγορίθμους που χρησι-
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μοποιήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.

4.5.1 Υβριδισμός του αλγορίθμου χPSO χρησιμοποιώντας κλασικές
στρατηγικές μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται η υβριδική μεθοδολογία μεταξύ του κλα-
σικού αλγορίθμου ΒΣΣ με χρήση του παράγοντα περιορισμού, χPSO και έξι κλα-
σικών στρατηγικών μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Για να πραγ-
ματοποιηθεί μια αξιόπιστη και δίκαιη σύγκριση μεταξύ αυτών, χρησιμοποιούνται
οι ίδιες ρυθμίσεις παραμέτρων για όλους τους αλγορίθμους, όπως αυτές προτείνον-
ται στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι χρησιμοποιούν τις ακόλουθες
παραμέτρους:

α) Πληθυσμός σμήνους/πληθυσμού: NP = D,

β) Τοπολογία πληθυσμού: τοπολογία δακτυλίου με ακτίνα γειτονίας nr = 2,

γ) Παράμετροι των ΒΣΣ: φ = 4.1, χ = 0.72984, and c1 = c2 = 2.05 [25,41,223,226],

δ) Παράμετροι των ΔΕΑ: διωνυμική διασταύρωση (binomial crossover) με F =
0.5, CR = 0.9 [27,35,53,84,169,280].

Ακόμα, για κάθε πείραμα και για κάθε συνάρτηση, οι πληθυσμοί/σμήνη των αλγο-
ρίθμων αρχικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθμών
από ομοιόμορφη κατανομή με την ίδια αρχική κατάσταση (ίδιο σπόρο – seed).

Όπως και σε προηγούμενες πειραματικές διαδικασίες, για να αξιολογηθεί η
απόδοση των αλγορίθμων, χρησιμοποιείται το μέτρο του σφάλματος λύσης, ή απλά
σφάλμα (solution error measure ή απλά error), το οποίο ορίζεται ως f(x′) − f(x?),
όπου x? είναι ο ολικός ελαχιστοποιητής της εκάστοτε συνάρτησης και x′ είναι η
καλύτερη εκτίμηση της λύσης που βρέθηκε μέσα στο μέγιστο όριο των διαθέσι-
μων συναρτησιακών υπολογισμών maxNFEs. Στο συγκεκριμένο σύνολο συναρτή-
σεων, το μέγιστο όριο των διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών είναι ίσο με
maxNFEs = 104 · D [281]. Για κάθε αλγόριθμο εκτελέστηκαν 100 ανεξάρτητα πει-
ράματα για να ληφθεί μια εκτίμηση της μέσης τιμής (Mean), της ενδιάμεσης – δια-
μέσου τιμής (Median) και της τυπικής απόκλισης του σφάλματος (St.D.). Επιπρό-
σθετα, για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των διαφορετικών αποδόσεων
που παρατηρηθήκαν, διεξάγεται ένα μη-παραμετρικό έλεγχο σημαντικότητας (two-
sided Wilcoxon rank sum test) μεταξύ του προς εξέταση υβριδικού αλγορίθμου
ΒΣΣ που ενσωματώνει το προτεινόμενο πλαίσιο και του αντίστοιχου κλασικού αλ-
γορίθμου ΒΣΣ. Η μηδενική υπόθεση σε κάθε έλεγχο σημαντικότητας υποδεικνύει
ότι τα δείγματα είναι ανεξάρτητα δείγματα από πανομοιότυπες συνεχείς κατανομές
με ίσες διαμέσους. Έτσι, με “+” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο 5% επίπεδο σημαντικότητας και ο αντίστοιχος
προτεινόμενος υβριδικός αλγόριθμος παρουσιάζει ανώτερη απόδοση. Με “–” επιση-
μαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο
ίδιο επίπεδο σημαντικότητας και ο αντίστοιχος προτεινόμενος υβριδικός αλγόριθ-
μος παρουσιάζει κατώτερες επιδόσεις, ενώ με “=” επισημαίνονται οι περιπτώσεις,
κατά τις οποίες οι επιδόσεις δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά. Στο
κάτω μέρος των πινάκων, αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων των
παραπάνω ελέγχων που παρατηρούνται (+/=/–), κάθε ζεύγους αλγορίθμων. Χρησι-
μοποιώντας γραμματοσειρά με έντονη γραφή, σε κάθε συνάρτηση επισημαίνεται ο
αλγόριθμος με τις καλύτερες επιδόσεις, ως προς τη μέση τιμή του σφάλματος. Τέ-
λος για κάθε συνάρτηση υπογραμμίζονται οι καλύτερες επιδόσεις μεταξύ όλων των
αλγορίθμων που υλοποιούνται σε αυτή την παράγραφο.
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Πίνακας 4.1: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου χPSO και του υβριδικού αλγο-
ρίθμου χPSO:DE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

χPSO χPSO:DE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 5.328e+00 9.657e+00 1.233e+01 0.000e+00 6.248e-02 2.184e-01 +

50 0.000e+00 8.730e+01 1.950e+02 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 0.000e+00 1.573e+01 8.112e+01 0.000e+00 4.938e-02 2.745e-01 +

50 2.334e+02 7.774e+02 1.806e+03 2.000e-03 3.040e-03 3.037e-03 +
f3 30 3.491e+06 1.020e+07 1.336e+07 6.060e+05 8.767e+05 6.931e+05 +

50 1.852e+07 1.988e+07 1.266e+07 1.173e+06 1.227e+06 4.163e+05 +
f4 30 1.555e+03 1.834e+03 1.088e+03 4.967e+01 2.301e+02 5.235e+02 +

50 2.813e+04 2.760e+04 1.007e+04 1.066e+02 6.108e+02 2.986e+03 +
f5 30 7.886e+03 8.101e+03 1.210e+03 4.754e+03 4.818e+03 1.086e+03 +

50 1.127e+04 1.117e+04 1.975e+03 3.226e+03 3.249e+03 7.024e+02 +
f6 30 3.602e+02 1.170e+03 1.790e+03 8.258e+01 1.144e+04 6.378e+04 +

50 3.979e+01 6.370e+06 2.129e+07 3.759e+01 6.101e+01 5.315e+01 =
f7 30 6.788e+03 6.780e+03 1.291e+02 7.789e+03 7.774e+03 2.745e+02 –

50 6.158e+03 6.154e+03 7.416e+01 6.085e+03 6.092e+03 8.772e+01 +
f8 30 2.090e+01 2.090e+01 5.354e-02 2.093e+01 2.092e+01 5.683e-02 =

50 2.114e+01 2.113e+01 4.368e-02 2.116e+01 2.115e+01 4.166e-02 –
f9 30 6.517e+01 6.543e+01 1.239e+01 4.875e+01 5.034e+01 1.306e+01 +

50 1.782e+02 1.765e+02 2.498e+01 8.985e+01 9.293e+01 2.582e+01 +
f10 30 8.756e+01 8.665e+01 1.850e+01 4.577e+01 5.245e+01 2.654e+01 +

50 1.837e+02 1.816e+02 3.686e+01 8.434e+01 8.907e+01 2.267e+01 +
f11 30 2.802e+01 2.797e+01 2.487e+00 2.206e+01 2.252e+01 5.278e+00 +

50 5.874e+01 5.817e+01 3.433e+00 5.492e+01 5.314e+01 8.229e+00 +
f12 30 1.128e+04 1.872e+04 2.137e+04 3.020e+03 4.965e+03 5.692e+03 +

50 2.896e+05 3.293e+05 1.922e+05 1.070e+05 1.294e+05 1.032e+05 +
f13 30 5.389e+00 5.691e+00 1.775e+00 3.355e+00 3.324e+00 1.011e+00 +

50 1.471e+01 1.543e+01 4.475e+00 7.238e+00 7.356e+00 1.734e+00 +
f14 30 1.211e+01 1.205e+01 4.311e-01 1.222e+01 1.217e+01 4.283e-01 =

50 2.193e+01 2.190e+01 4.937e-01 2.190e+01 2.188e+01 4.654e-01 =
f15 30 4.036e+02 3.929e+02 8.708e+01 4.006e+02 3.825e+02 7.684e+01 =

50 4.513e+02 4.198e+02 8.718e+01 2.513e+02 2.712e+02 7.002e+01 +
f16 30 1.512e+02 1.867e+02 1.055e+02 7.447e+01 1.298e+02 1.120e+02 +

50 1.679e+02 1.872e+02 5.268e+01 8.700e+01 1.051e+02 5.689e+01 +
f17 30 1.881e+02 2.136e+02 8.914e+01 1.996e+02 2.074e+02 1.239e+02 =

50 2.834e+02 2.890e+02 7.083e+01 8.915e+01 1.215e+02 7.626e+01 +
f18 30 9.746e+02 9.388e+02 7.088e+01 9.796e+02 9.550e+02 7.632e+01 =

50 9.376e+02 9.392e+02 8.816e+00 9.174e+02 9.193e+02 5.061e+00 +
f19 30 9.761e+02 9.355e+02 6.813e+01 9.903e+02 9.658e+02 6.961e+01 –

50 9.346e+02 9.383e+02 1.234e+01 9.206e+02 9.227e+02 9.796e+00 +
f20 30 9.756e+02 9.553e+02 5.665e+01 9.921e+02 9.703e+02 6.754e+01 –

50 9.371e+02 9.393e+02 1.197e+01 9.211e+02 9.231e+02 8.751e+00 +
f21 30 5.098e+02 5.893e+02 2.082e+02 5.001e+02 6.357e+02 2.500e+02 +

50 1.018e+03 1.019e+03 3.643e+00 1.010e+03 1.011e+03 3.544e+00 +
f22 30 1.024e+03 1.026e+03 2.429e+01 1.029e+03 1.030e+03 3.078e+01 =

50 9.095e+02 9.149e+02 2.018e+01 8.982e+02 9.024e+02 1.424e+01 +
f23 30 5.068e+02 5.277e+02 1.018e+02 5.003e+02 5.743e+02 2.029e+02 +

50 1.019e+03 1.019e+03 3.335e+00 1.010e+03 1.011e+03 3.540e+00 +
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 1.029e+03 1.018e+03 5.740e+01 1.018e+03 1.002e+03 1.158e+02 +
f25 30 1.750e+03 1.750e+03 7.509e+00 1.763e+03 1.761e+03 1.350e+01 –

50 1.682e+03 1.682e+03 5.316e+00 1.671e+03 1.671e+03 4.504e+00 +
Total number of (+/–/=): (36/5/9)
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Πίνακας 4.2: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων χPSO:DE/rand/2
και χPSO:TDE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

χPSO:DE/rand/2 χPSO:TDE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 5.226e-01 2.084e+00 + 0.000e+00 1.940e+00 7.555e+00 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 0.000e+00 1.088e-01 6.320e-01 = 0.000e+00 7.754e-02 4.013e-01 =

50 6.060e-01 7.955e-01 8.022e-01 + 1.100e-02 5.807e+00 3.870e+01 +
f3 30 7.794e+05 8.974e+05 6.196e+05 + 7.484e+05 8.967e+05 6.968e+05 +

50 4.949e+06 5.680e+06 2.337e+06 + 1.717e+06 1.783e+06 7.190e+05 +
f4 30 1.876e+01 1.496e+02 3.440e+02 + 2.228e+01 1.011e+02 2.212e+02 +

50 4.987e+02 6.193e+02 5.710e+02 + 4.273e+02 7.573e+02 1.139e+03 +
f5 30 4.757e+03 4.995e+03 1.185e+03 + 4.792e+03 4.932e+03 9.340e+02 +

50 2.785e+03 2.782e+03 7.664e+02 + 4.193e+03 4.309e+03 9.041e+02 +
f6 30 1.351e+02 6.497e+02 1.749e+03 + 1.777e+02 1.739e+03 7.807e+03 +

50 1.839e+01 3.034e+01 3.701e+01 + 3.965e+01 5.108e+01 2.576e+01 =
f7 30 7.940e+03 7.896e+03 2.389e+02 – 7.805e+03 7.759e+03 2.465e+02 –

50 6.080e+03 6.075e+03 5.666e+01 + 6.072e+03 6.069e+03 6.803e+01 +
f8 30 2.092e+01 2.092e+01 6.350e-02 = 2.093e+01 2.093e+01 5.436e-02 –

50 2.116e+01 2.116e+01 3.032e-02 – 2.115e+01 2.115e+01 4.195e-02 –
f9 30 4.527e+01 4.740e+01 1.184e+01 + 4.726e+01 4.762e+01 1.176e+01 +

50 1.062e+02 1.056e+02 2.941e+01 + 8.824e+01 8.775e+01 2.017e+01 +
f10 30 4.975e+01 5.765e+01 3.513e+01 + 4.527e+01 5.233e+01 3.107e+01 +

50 9.800e+01 9.936e+01 2.329e+01 + 8.094e+01 8.271e+01 1.779e+01 +
f11 30 1.998e+01 1.997e+01 4.524e+00 + 1.930e+01 2.016e+01 5.226e+00 +

50 6.167e+01 6.121e+01 5.701e+00 – 5.493e+01 5.169e+01 9.416e+00 +
f12 30 4.754e+03 5.489e+03 4.957e+03 + 2.000e+03 4.821e+03 7.071e+03 +

50 1.535e+05 2.116e+05 1.669e+05 + 7.944e+04 1.152e+05 1.289e+05 +
f13 30 3.352e+00 3.483e+00 1.055e+00 + 3.168e+00 3.127e+00 7.838e-01 +

50 7.797e+00 7.913e+00 1.690e+00 + 7.363e+00 7.451e+00 1.923e+00 +
f14 30 1.217e+01 1.219e+01 4.220e-01 = 1.237e+01 1.229e+01 4.841e-01 –

50 2.211e+01 2.201e+01 5.579e-01 = 2.197e+01 2.194e+01 5.245e-01 =
f15 30 4.000e+02 3.793e+02 7.077e+01 = 4.023e+02 3.981e+02 7.360e+01 =

50 2.553e+02 2.785e+02 7.466e+01 + 2.293e+02 2.669e+02 8.084e+01 +
f16 30 7.839e+01 1.669e+02 1.525e+02 + 6.926e+01 1.307e+02 1.246e+02 +

50 9.736e+01 1.061e+02 3.337e+01 + 7.893e+01 9.170e+01 3.933e+01 +
f17 30 9.286e+01 1.652e+02 1.267e+02 + 1.867e+02 1.930e+02 1.397e+02 =

50 1.078e+02 1.371e+02 8.159e+01 + 8.457e+01 1.075e+02 7.727e+01 +
f18 30 9.893e+02 9.827e+02 4.508e+01 – 9.802e+02 9.361e+02 8.747e+01 =

50 9.179e+02 9.215e+02 8.786e+00 + 9.215e+02 9.225e+02 6.284e+00 +
f19 30 9.766e+02 9.491e+02 8.101e+01 = 9.869e+02 9.621e+02 7.957e+01 –

50 9.186e+02 9.207e+02 7.509e+00 + 9.208e+02 9.218e+02 6.888e+00 +
f20 30 9.836e+02 9.469e+02 8.077e+01 = 9.958e+02 9.814e+02 4.994e+01 –

50 9.171e+02 9.196e+02 6.372e+00 + 9.207e+02 9.205e+02 4.884e+00 +
f21 30 5.001e+02 5.857e+02 2.048e+02 + 5.001e+02 5.984e+02 1.953e+02 +

50 1.012e+03 1.013e+03 4.729e+00 + 1.010e+03 1.010e+03 3.471e+00 +
f22 30 1.039e+03 1.035e+03 2.668e+01 = 1.029e+03 1.028e+03 3.003e+01 =

50 8.991e+02 8.997e+02 1.053e+01 + 8.930e+02 8.976e+02 1.478e+01 +
f23 30 5.000e+02 5.601e+02 1.689e+02 + 5.002e+02 5.986e+02 2.213e+02 +

50 1.011e+03 1.011e+03 3.357e+00 + 1.009e+03 1.010e+03 4.263e+00 +
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 1.024e+03 1.024e+03 4.061e+00 + 1.019e+03 9.861e+02 1.621e+02 +
f25 30 1.762e+03 1.760e+03 1.075e+01 – 1.764e+03 1.762e+03 1.169e+01 –

50 1.672e+03 1.673e+03 5.690e+00 + 1.671e+03 1.671e+03 4.567e+00 +
Total number of (+/–/=): (36/5/9) Total number of (+/–/=): (35/7/8)



90 Ανάπτυξη Υβριδικών/Μιμιδικών Μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού

Πίνακας 4.3: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου χPSO και του υβριδικού αλγο-
ρίθμου χPSO:DE/best/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

χPSO χPSO:DE/best/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 5.328e+00 9.657e+00 1.233e+01 0.000e+00 5.506e+00 2.754e+01 +

50 0.000e+00 8.730e+01 1.950e+02 1.308e+03 2.029e+03 2.060e+03 –
f2 30 0.000e+00 1.573e+01 8.112e+01 0.000e+00 2.880e-02 1.115e-01 =

50 2.334e+02 7.774e+02 1.806e+03 7.983e+03 1.027e+04 8.913e+03 –
f3 30 3.491e+06 1.020e+07 1.336e+07 3.633e+05 6.505e+05 6.267e+05 +

50 1.852e+07 1.988e+07 1.266e+07 9.060e+06 1.780e+07 2.068e+07 +
f4 30 1.555e+03 1.834e+03 1.088e+03 3.261e+01 1.974e+02 4.063e+02 +

50 2.813e+04 2.760e+04 1.007e+04 2.189e+04 2.284e+04 1.033e+04 +
f5 30 7.886e+03 8.101e+03 1.210e+03 4.425e+03 4.610e+03 1.368e+03 +

50 1.127e+04 1.117e+04 1.975e+03 1.115e+04 1.082e+04 2.528e+03 =
f6 30 3.602e+02 1.170e+03 1.790e+03 1.331e+02 2.586e+04 1.337e+05 +

50 3.979e+01 6.370e+06 2.129e+07 2.796e+07 3.507e+08 9.003e+08 –
f7 30 6.788e+03 6.780e+03 1.291e+02 7.860e+03 7.815e+03 2.495e+02 –

50 6.158e+03 6.154e+03 7.416e+01 6.150e+03 6.158e+03 1.550e+02 =
f8 30 2.090e+01 2.090e+01 5.354e-02 2.094e+01 2.092e+01 6.115e-02 =

50 2.114e+01 2.113e+01 4.368e-02 2.116e+01 2.115e+01 3.641e-02 –
f9 30 6.517e+01 6.543e+01 1.239e+01 5.074e+01 4.949e+01 1.373e+01 +

50 1.782e+02 1.765e+02 2.498e+01 1.697e+02 1.771e+02 3.791e+01 =
f10 30 8.756e+01 8.665e+01 1.850e+01 4.577e+01 5.536e+01 3.384e+01 +

50 1.837e+02 1.816e+02 3.686e+01 1.847e+02 1.890e+02 4.366e+01 =
f11 30 2.802e+01 2.797e+01 2.487e+00 1.929e+01 2.064e+01 5.435e+00 +

50 5.874e+01 5.817e+01 3.433e+00 4.889e+01 5.099e+01 6.702e+00 +
f12 30 1.128e+04 1.872e+04 2.137e+04 3.362e+03 4.627e+03 4.789e+03 +

50 2.896e+05 3.293e+05 1.922e+05 3.449e+05 4.970e+05 5.155e+05 =
f13 30 5.389e+00 5.691e+00 1.775e+00 3.120e+00 3.158e+00 8.580e-01 +

50 1.471e+01 1.543e+01 4.475e+00 2.499e+01 2.642e+01 9.929e+00 –
f14 30 1.211e+01 1.205e+01 4.311e-01 1.226e+01 1.220e+01 4.412e-01 =

50 2.193e+01 2.190e+01 4.937e-01 2.127e+01 2.111e+01 7.217e-01 +
f15 30 4.036e+02 3.929e+02 8.708e+01 4.000e+02 3.827e+02 6.628e+01 =

50 4.513e+02 4.198e+02 8.718e+01 5.540e+02 5.519e+02 7.497e+01 –
f16 30 1.512e+02 1.867e+02 1.055e+02 7.383e+01 1.337e+02 1.304e+02 +

50 1.679e+02 1.872e+02 5.268e+01 1.844e+02 2.283e+02 1.166e+02 =
f17 30 1.881e+02 2.136e+02 8.914e+01 1.982e+02 2.017e+02 1.403e+02 =

50 2.834e+02 2.890e+02 7.083e+01 1.944e+02 2.492e+02 1.261e+02 +
f18 30 9.746e+02 9.388e+02 7.088e+01 9.847e+02 9.613e+02 6.849e+01 –

50 9.376e+02 9.392e+02 8.816e+00 9.645e+02 9.696e+02 2.955e+01 –
f19 30 9.761e+02 9.355e+02 6.813e+01 9.950e+02 9.517e+02 8.768e+01 –

50 9.346e+02 9.383e+02 1.234e+01 9.690e+02 9.723e+02 2.407e+01 –
f20 30 9.756e+02 9.553e+02 5.665e+01 9.831e+02 9.355e+02 8.549e+01 =

50 9.371e+02 9.393e+02 1.197e+01 9.697e+02 9.737e+02 2.910e+01 –
f21 30 5.098e+02 5.893e+02 2.082e+02 5.000e+02 5.989e+02 2.303e+02 +

50 1.018e+03 1.019e+03 3.643e+00 1.025e+03 1.018e+03 8.232e+01 –
f22 30 1.024e+03 1.026e+03 2.429e+01 1.027e+03 1.031e+03 3.079e+01 =

50 9.095e+02 9.149e+02 2.018e+01 9.495e+02 9.523e+02 4.360e+01 –
f23 30 5.068e+02 5.277e+02 1.018e+02 5.000e+02 6.371e+02 2.553e+02 +

50 1.019e+03 1.019e+03 3.335e+00 1.025e+03 1.029e+03 6.805e+01 –
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 1.029e+03 1.018e+03 5.740e+01 1.026e+03 1.042e+03 5.751e+01 +
f25 30 1.750e+03 1.750e+03 7.509e+00 1.760e+03 1.760e+03 1.187e+01 –

50 1.682e+03 1.682e+03 5.316e+00 1.686e+03 1.689e+03 1.273e+01 –
Total number of (+/–/=): (19/17/14)
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Πίνακας 4.4: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων χPSO:DE/current-
to-best/1 και χPSO:DE/best/2, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

χPSO:DE/current-to-best/1 χPSO:DE/best/2
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 8.049e+00 4.705e+01 + 0.000e+00 7.260e-01 2.968e+00 +

50 0.000e+00 8.334e+01 3.453e+02 – 0.000e+00 2.657e+02 5.696e+02 =
f2 30 0.000e+00 7.640e-03 3.400e-02 = 0.000e+00 2.830e-01 1.228e+00 =

50 1.101e+02 1.116e+03 2.890e+03 + 2.736e+02 1.393e+03 2.228e+03 =
f3 30 6.205e+05 8.280e+05 6.470e+05 + 6.527e+05 8.152e+05 6.276e+05 +

50 2.388e+06 4.404e+06 5.730e+06 + 4.881e+06 7.594e+06 8.338e+06 +
f4 30 1.352e+01 1.170e+02 2.025e+02 + 4.239e+00 1.430e+02 3.571e+02 +

50 9.155e+03 9.733e+03 4.889e+03 + 6.808e+02 2.724e+03 5.027e+03 +
f5 30 4.656e+03 4.787e+03 1.118e+03 + 5.023e+03 4.958e+03 1.180e+03 +

50 1.102e+04 1.093e+04 2.220e+03 = 5.427e+03 5.629e+03 1.761e+03 +
f6 30 8.769e+01 2.626e+02 6.543e+02 + 7.841e+01 9.781e+03 6.693e+04 +

50 8.359e+01 3.065e+07 1.246e+08 = 2.111e+02 2.022e+07 7.655e+07 –
f7 30 7.841e+03 7.835e+03 2.356e+02 – 7.853e+03 7.801e+03 2.926e+02 –

50 6.140e+03 6.123e+03 8.054e+01 = 6.062e+03 6.071e+03 1.173e+02 +
f8 30 2.093e+01 2.093e+01 5.664e-02 – 2.093e+01 2.092e+01 5.522e-02 =

50 2.114e+01 2.113e+01 4.199e-02 = 2.116e+01 2.115e+01 3.738e-02 –
f9 30 4.875e+01 4.975e+01 1.195e+01 + 4.477e+01 4.704e+01 1.074e+01 +

50 1.210e+02 1.193e+02 2.348e+01 + 1.258e+02 1.230e+02 2.747e+01 +
f10 30 5.174e+01 5.417e+01 1.838e+01 + 4.676e+01 5.486e+01 3.575e+01 +

50 1.451e+02 1.409e+02 3.244e+01 + 1.175e+02 1.193e+02 2.272e+01 +
f11 30 2.166e+01 2.209e+01 5.396e+00 + 2.253e+01 2.223e+01 4.757e+00 +

50 5.456e+01 5.341e+01 5.885e+00 + 5.266e+01 5.211e+01 7.780e+00 +
f12 30 2.404e+03 3.721e+03 3.491e+03 + 3.277e+03 5.759e+03 7.156e+03 +

50 1.101e+05 1.313e+05 1.101e+05 + 1.887e+05 2.154e+05 1.403e+05 +
f13 30 3.244e+00 3.302e+00 8.529e-01 + 3.242e+00 3.313e+00 9.144e-01 +

50 1.794e+01 2.002e+01 6.408e+00 – 1.025e+01 1.029e+01 2.643e+00 +
f14 30 1.222e+01 1.215e+01 4.916e-01 = 1.233e+01 1.226e+01 4.293e-01 –

50 2.138e+01 2.135e+01 5.359e-01 + 2.189e+01 2.185e+01 5.111e-01 =
f15 30 4.015e+02 3.821e+02 9.402e+01 = 4.010e+02 3.911e+02 6.197e+01 =

50 4.467e+02 4.519e+02 5.049e+01 = 4.378e+02 4.305e+02 6.778e+01 =
f16 30 7.875e+01 1.642e+02 1.584e+02 + 7.219e+01 1.334e+02 1.217e+02 +

50 1.286e+02 1.708e+02 1.124e+02 + 1.277e+02 1.806e+02 1.191e+02 +
f17 30 1.899e+02 2.022e+02 1.484e+02 = 1.489e+02 1.762e+02 1.285e+02 +

50 1.295e+02 1.667e+02 1.042e+02 + 1.127e+02 1.551e+02 1.104e+02 +
f18 30 9.855e+02 9.588e+02 7.691e+01 – 9.862e+02 9.555e+02 7.531e+01 –

50 9.556e+02 9.575e+02 2.042e+01 – 9.397e+02 9.426e+02 1.887e+01 =
f19 30 9.805e+02 9.393e+02 8.442e+01 = 9.774e+02 9.481e+02 8.170e+01 =

50 9.537e+02 9.600e+02 2.254e+01 – 9.373e+02 9.383e+02 1.320e+01 =
f20 30 9.839e+02 9.707e+02 5.447e+01 = 9.894e+02 9.693e+02 6.037e+01 –

50 9.540e+02 9.617e+02 2.803e+01 – 9.299e+02 9.343e+02 1.247e+01 +
f21 30 5.000e+02 5.472e+02 1.610e+02 + 5.001e+02 6.059e+02 2.324e+02 +

50 1.017e+03 9.813e+02 1.549e+02 = 1.016e+03 1.018e+03 7.491e+00 +
f22 30 1.030e+03 1.034e+03 3.300e+01 = 1.023e+03 1.031e+03 2.738e+01 =

50 9.406e+02 9.419e+02 3.157e+01 – 9.127e+02 9.227e+02 3.087e+01 =
f23 30 5.001e+02 5.912e+02 2.183e+02 + 5.006e+02 6.124e+02 2.429e+02 +

50 1.018e+03 9.967e+02 1.413e+02 = 1.016e+03 1.017e+03 5.825e+00 +
f24 30 2.000e+02 2.060e+02 4.243e+01 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 1.019e+03 8.878e+02 2.391e+02 + 1.020e+03 1.022e+03 8.851e+00 +
f25 30 1.762e+03 1.762e+03 1.037e+01 – 1.760e+03 1.761e+03 1.070e+01 –

50 1.675e+03 1.677e+03 7.781e+00 + 1.677e+03 1.678e+03 8.306e+00 +
Total number of (+/–/=): (25/10/15) Total number of (+/–/=): (30/7/13)
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Οι έξι στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ μπορούν να διαχωριστούν σε δύο ομάδες, με
βάση τα χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις στρατηγικές μετάλ-
λαξης ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα (explorative) [84], π.χ. η DE/rand/1,
η DE/rand/2 και η TDE/rand/1, ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει αυτές με
τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα, π.χ. η DE/best/1, η DE/cur-to-best/1 και η
DE/best/2. Επομένως, στον Πίνακα 4.1 και στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα
πειραματικά αποτελέσματα των προτεινόμενων υβριδικών αλγορίθμων που ενσω-
ματώνουν στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ της πρώτης κατηγορίας. Η κλασική χPSO
μαζί με τους αντίστοιχους υβριδικούς αλγορίθμους εφαρμόζονται στις 30-διάστατες
και 50-διάστατες εκδόσεις του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005. Εύκολα μπορεί
να παρατηρηθεί ότι η ενσωμάτωση των στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ στην χPSO
επιφέρει είτε σημαντικά οφέλη στην απόδοση τους είτε παρόμοια συμπεριφορά.
Από τους υβριδικούς αλγόριθμους φαίνεται να εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις
ο χPSO:DE/rand/1 και ο χPSO:TDE/rand/1.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι υβριδικοί αλγόριθμοι παρουσιάζουν σημαντική βελτί-
ωση στην απόδοσή τους συγκριτικά με την χPSO στις ακόλουθες περιπτώσεις: στην
πρώτη κλάση συναρτήσεων (f1 − f5), που περιλαμβάνει συναρτήσεις με ένα ολικό
ελαχιστοποιητή και καθόλου τοπικούς (unimodal), σχεδόν σε όλες τις συναρτήσεις
με πολλαπλά τοπικά ελάχιστα (f6, f9 − f13) (multimodal) και στην πλειοψηφία των
συναρτήσεων της τελευταίας κλάσης του συνόλου (hybrid composition). Αντίθετα,
η κλασική χPSO αποδίδει καλύτερα μόνο σε δύο multimodal συναρτήσεις, στη συ-
νάρτηση f7 και f8, στην επεκταμένη συνάρτηση f14 και σε μερικές 30-διάστατες
εκδόσεις της τελευταίας κλάσης συναρτήσεων του συνόλου CEC 2005 (f18− f20, f22,
και f25). Στις τελευταίες περιπτώσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι υβριδικοί αλγόριθμοι
(χPSO:DE/rand/1, χPSO:DE/rand/2 και χPSO:TDE/rand/1) παρουσιάζουν ση-
μαντικά ανώτερες επιδόσεις καθώς αυξάνεται η διάσταση των συναρτήσεων, δηλαδή
στις 50–διάστατες εκδόσεις τους. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι
υβριδικοί αλγόριθμοι με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα, σε αρκετές συναρτήσεις,
παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με όλους τους αλγόριθμους αυτής
της παραγράφου. Συγκεκριμένα, ο χPSO:TDE/rand/1 έχει την καλύτερη επίδοση
σε 15 περιπτώσεις, ο χPSO:DE/rand/1 σε 10 και ο χPSO:DE/rand/1 σε 9 από τις
50 περιπτώσεις του συνόλου συναρτήσεων.

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 4.3 και στον Πίνακα 4.4 αναφέρονται τα πειραμα-
τικά αποτελέσματα για τους προτεινόμενους υβριδικούς αλγορίθμους με τοπικό
διερευνητικό χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το όφελος του προτεινόμενου
υβριδικού πλαισίου είναι λιγότερο εμφανές. Γενικά, παρατηρείται ότι οι επιδόσεις
των υβριδικών αλγορίθμων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών με-
τάλλαξης ΔΕΑ που ενσωματώνονται στον εκάστοτε αλγόριθμο. Ειδικά παρατηρείται
ότι όσο πιο τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα (exploitative) έχει η εκάστοτε στρατη-
γική μετάλλαξης, τόσο περισσότερο επιδεινώνεται η απόδοσή του τελικού αλγορίθ-
μου. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος χPSO:DE/best/1 έχει τη χειρότερη συμπερι-
φορά συγκριτικά με τους άλλους αλγορίθμους αυτής της παραγράφου, καθώς επι-
δεινώνει την απόδοση του χPSO σε 17 περιπτώσεις. Ο αλγόριθμος χPSO:DE/best/1
έχει σημαντικά καλύτερη απόδοση μόνο σε επτά περιπτώσεις, στις unimodal (f3 −
f5), στις multimodal (f9−f12) και σε μερικές περιπτώσεις της τελευταίας κλάσης συ-
ναρτήσεων, π.χ. στις 30–διάστατες εκδόσεις των f16, f21, και f23 και στις 50–διάστατες
εκδόσεις των f17 και f24. Παρόμοια συμπεριφορά έχει και ο αλγόριθμος χPSO:DE/cur-
to-best/1. Αυτή η συμπεριφορά αλλάζει τελείως στην περίπτωση του υβριδικού αλ-
γορίθμου χPSO:DE/best/2. Η ύπαρξη της δεύτερης διαφοράς τυχαίων ατόμων στον
τελεστή μετάλλαξης DE/best/2, ενισχύει τη διερευνητική ικανότητα του τελεστή, η
οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του υβριδικού αλγορίθμου. Συνεπώς, ο
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χPSO:DE/best/2 είναι στατιστικά καλύτερος από τον χPSO σε 35 από τις 50 περι-
πτώσεις του συνόλου συναρτήσεων. Παρουσιάζει μεγάλη επίδραση σχεδόν σε όλες
τις unimodal συναρτήσεις (f1−f5), σε μερικές multimodal (f9−f13), καθώς και στις
περισσότερες από τις συναρτήσεις της τελευταίας κλάσης του συνόλου συναρτήσεων
(hybrid compositions) (f15 − f17, και f21 − f24).

Πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι οι στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ παρουσιάζουν δια-
φορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική δυναμική (τοπικό/ολικό διερευνητικό
χαρακτήρα). Οι στρατηγικές με τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα συγκεντρώνουν ρα-
γδαία όλα τα άτομα του πληθυσμού στην περιοχή έλξης ενός ελαχιστοποιητή, ενώ
οι στρατηγικές με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα έχουν την τάση να διασκορπίζουν
τα άτομα του πληθυσμού γύρω από πολλές περιοχές έλξης διαφορετικών ελαχιστο-
ποιητών (ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να αναφερθεί στην Παράγραφο 3.3
καθώς και στις εργασίες [76, 84, 289]). Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα συμπε-
ριφορά των προτεινόμενων υβριδικών αλγορίθμων ήταν αναμενόμενη. Η εφαρμογή
των στρατηγικών μετάλλαξης με τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα (exploitative) μειώ-
νει τη διερευνητική δυναμική της γνωστικής και κοινωνικής εμπειρίας του κάθε
ατόμου, με άμεσο αποτέλεσμα μια πιο «άπληστη» συμπεριφορά του συνολικού αλ-
γορίθμου, που γενικά παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις από τον αρχικό αλγόριθμο
ΒΣΣ. Αντιθέτως, όπως δείχνουν τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα, η ενσω-
μάτωση μιας στρατηγικής μετάλλαξης ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα στον
αλγόριθμο ΒΣΣ χPSO, αποφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις του. Έτσι,
η ενσωμάτωσή στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα σε
έναν αλγόριθμο ΒΣΣ συνιστάται ιδιαιτέρως.

Μελέτη της υπολογιστικής επιβάρυνσης των προτεινόμενων υβριδικών αλ-
γορίθμων

Για να μελετηθεί η υπολογιστική επιβάρυνση του προτεινόμενου πλαισίου ως
προς την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ (CPU time), υπολογίζεται ο χρόνος της
υπολογιστικής ισχύος (wall clock CPU time) που απαιτείται από τον κλασικό αλ-
γορίθμο χPSO και των αντίστοιχων υβριδικών παραλλαγών του, σε κάθε συνάρτηση
του συνόλου συναρτήσεων. Έτσι η υπολογιστική επιβάρυνση ενός υβριδικού αλγο-
ρίθμου έναντι του αλγορίθμου χPSO σε μία συνάρτηση f, Overhead(f), μπορεί να
υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Overhead(f) =
PSO :DEtime(f)− PSOtime(f)

PSOtime(f)
, (4.1)

όπου PSOtime(f) και PSO :DEtime(f), δείχνουν τη μέση τιμή του χρόνου της υπολο-
γιστικής ισχύς (wall clock CPU time) που απαιτείται από τον αλγόριθμο χPSO και
τον εκάστοτε υβριδικό αλγόριθμο PSO:DE αντίστοιχα, για να ολοκληρώσουν μία
προσομοίωση της συνάρτησης f , σε ένα προκαθορισμένο αριθμό συναρτησιακών
υπολογισμών.

Επομένως, στο Σχήμα 4.5 απεικονίζεται η υπολογιστική επιβάρυνση ως προς
το χρόνο της υπολογιστικής ισχύς που απαιτούν οι προτεινόμενοι υβριδικοί αλ-
γόριθμοι έναντι του αλγορίθμου χPSO, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005. Στο
αριστερό σχήμα απεικονίζεται η υπολογιστική επιβάρυνση στις 30–διάστατες εκδό-
σεις του συνόλου συναρτήσεων, ενώ στο δεξιό σχήμα των 50–διάστατων εκδόσεων.
Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι, για την πλειοψηφία των συναρτήσεων η υπο-
λογιστική επιβάρυνση των υβριδικών αλγορίθμων είναι κατά μέσο όρο κάτω από 2%
και 4% αντίστοιχα. Μόνο στην περίπτωση του DE/best/2 εμφανίζεται επιβάρυνση
μεταξύ 3% και 5% για κάποιες 30-διάστατες εκδόσεις των συναρτήσεων του συνό-
λου CEC 2005. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση των προτεινόμενων αλγορίθμων
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δεν περιλαμβάνει καμία βελτιστοποίηση του πηγαίου κώδικα των αλγορίθμων. Έτσι
η αναφερόμενη υπολογιστική επιβάρυνση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω.

Σχήμα 4.5: Γραφήματα υπολογιστικής επιβάρυνσης των προτεινόμενων υβριδικών αλγο-
ρίθμων έναντι του αλγορίθμου χPSO στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005: (αριστερά) υπο-
λογιστική επιβάρυνση στο σύνολο συναρτήσεων διάστασης D = 30, (δεξιά) υπολογιστική
επιβάρυνση στο σύνολο συναρτήσεων διάστασης D = 50.
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Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας των Υβριδικών ΒΣΣ αλγορίθμων

Για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των διαφορετικών επιδόσεων που
παρατηρήθηκαν στα πειραματικά αποτελέσματα, σε αυτή την παράγραφο παρου-
σιάζεται μία εκτενής στατιστική ανάλυση [63,100]. Η ανάλυση πρώτα περιλαμβάνει
διαδικασίες στατιστικών ελέγχων που μπορούν να κατατάξουν ένα σύνολο k αλγορίθ-
μων με βάση των επιδόσεών τους και είναι ικανά να ανιχνεύσουν αν υπάρχει στατι-
στικά σημαντική διαφορά στην απόδοση μεταξύ τουλάχιστον δύο αλγόριθμων. Στην
περίπτωση ύπαρξης σημαντικής διαφοράς, η ανάλυση συνεχίζεται με εφαρμόζοντας
post-hoc τεστ ανάλυση για να προσδιοριστεί σε ποιες περιπτώσεις ο αλγόριθμος με
τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση. Η στατιστική ανά-
λυση τελειώνει με την εφαρμογή της Εμπειρικής Αθροιστικής Συνάρτησης Κατα-
νομής πιθανοτήτων (ΕΑΣΚ) (ECDF, Empirical Cumulative probability Distribution
Function) της απόδοσης των αλγορίθμων ως προς το μέτρο των τιμών σφάλματος.
Όπως έχει αναφερθεί, ο κύριος ρόλος της ECDF είναι να αναπαραστήσει γραφικά
τις συνολικές επιδόσεις των υλοποιημένων αλγορίθμων σε ένα σύνολο συναρτήσεων
ως προς ένα μέτρο, εδώ ως προς το μέτρο των τιμών σφάλματος.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά χρησιμοποιούνται τρεις διαδικασίες – τεστ για τον
έλεγχο σημαντικών διαφορών μεταξύ περισσότερων από δύο σχετικών δειγμάτων
πληθυσμού, ονομαστικά το Friedman, το Aligned Friedman και το Quade τεστ [46,
63,100,266]. Το Friedman τεστ (Friedman two-way analysis of variances by ranks)
είναι ένα μη-παραμετρικό τεστ σύγκρισης πολλαπλών αλγορίθμων, του οποίου στό-
χος είναι ο εντοπισμός σημαντικών διαφορών μεταξύ της συμπεριφοράς δύο ή πε-
ρισσότερων δειγμάτων πληθυσμού. Το τεστ απαντάει στο αν ένα σύνολο από k δείγ-
ματα πληθυσμού, με k > 2, υπάρχουν τουλάχιστον δύο δείγματα με ίσες διαμέ-
σους. Η μηδενική υπόθεση δηλώνει ότι όλα τα δείγματα έχουν ίσες διαμέσους, ενώ
η εναλλακτική υπόθεση ορίζεται ως η άρνηση της μηδενικής υπόθεσης. To Aligned
Friedman τεστ είναι μία παραλλαγή του Friedman τεστ, το οποίο χρησιμοποιεί ευ-
θυγραμμισμένα σκορ (aligned ranks) στις κατατάξεις των αλγορίθμων για να λάβει
υπόψιν του τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των μπλοκ που εξετάζει σε ένα δείγμα πλη-
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θυσμού [46, 100, 266]. Τέλος, το Quade τεστ είναι μία παραλλαγή του Friedman
τεστ, το οποίο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι κάποιες περιπτώσεις στο δείγμα πλη-
θυσμού μπορεί να είναι πιο σημαντικές από άλλες (το Friedman τεστ θεωρεί ότι
όλες οι περιπτώσεις που εξετάζονται έχουν ίδια βαρύτητα σημαντικότητας) [100].
Συνεπώς, τα σκορ κατάταξης που υπολογίζονται από το Quade τεστ μπορούν να
κλιμακωθούν ανάλογα με τις διαφορές που παρατηρούνται στα δείγματα. Στη συ-
νέχεια, εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των αλγορίθμων,
η στατιστική ανάλυση συνεχίζεται εφαρμόζοντας κατάλληλα post-hoc τεστ, για να
καθοριστεί σε ποιες περιπτώσεις ο αλγόριθμος με τις καλύτερες επιδόσεις (αλγόριθ-
μος ελέγχου – control method) παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση. Εδώ χρησι-
μοποιούνται post-hoc τεστ με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως προτάθηκαν στις
εργασίες [46,63,100,266].

Τέλος για να παρουσιαστεί μια συνολική σύγκριση όλων των αλγορίθμων που
υλοποιήθηκαν για το σύνολο των συναρτήσεων, χρησιμοποιείται η Εμπειρική Αθροι-
στική Συνάρτηση Κατανομής πιθανοτήτων (ΕΑΣΚ) (ECDF, Empirical Cumulative
probability Distribution Function) της απόδοσης των αλγορίθμων ως προς το μέ-
τρο των τιμών σφάλματος. Συγκεκριμένα, δοθέντος ενός συνόλου nA αλγορίθμων οι
οποίοι εφαρμόζονται σε ένα σύνολο nf συναρτήσεων, αρχικά υπολογίζονται οι τιμές
σφάλματος των αλγορίθμων για τις πειραματικές προσομοιώσεις. Έτσι, η εμπειρική
αθροιστική συνάρτηση κατανομής, ECDF, της απόδοσης των αλγορίθμων ως προς το
μέτρο των τιμών σφάλματος, error, για έναν αλγόριθμο σε έναν αριθμό συναρτήσεων
nf ορίζεται και μπορεί να υπολογιστεί ως:

ECDF(x) =
1

nf

nf∑
i=1

I(errori 6 x),

όπου I(·) είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση (indicator function). Με άλλα λόγια
μπορεί να ειπωθεί ότι, μία τιμή της καμπύλης ECDF αποτυπώνει την εμπειρική πι-
θανότητα να παρατηρηθεί μία τιμή του μέτρου σφάλματος η οποία είναι μικρότερη
ή ίση από την τιμή x. Πρώτα υπολογίζεται το μέτρο των σφάλματος error, για όλους
τους αλγορίθμους σε όλες τις συναρτήσεις και στη συνέχεια υπολογίζεται η ECDF
καμπύλη για κάθε αλγόριθμο. Έτσι ένας αλγόριθμος μπορεί να θεωρηθεί καλύτε-
ρος για μία τιμή του μέτρου σφάλματος error, όταν για αυτή την τιμή του error, η
καμπύλη ECDF έχει μεγαλύτερή τιμή.

Πίνακας 4.5: Μέση κατάταξη των υλοποιημένων αλγορίθμων, που υπολογίστηκε από το
Friedman, το Aligned Friedman και το Quade τεστ

Μέση κατάταξη
Αλγόριθμος Friedman Aligned Friedman Quade
χPSO 5.150 (7) 243.470 (7) 4.809 (7)
χPSO:DE/best/1 4.810 (6) 234.129 (6) 4.326 (6)
χPSO:DE/rand/1 3.220 (2) 132.739 (1) 3.632 (2)
χPSO:DE/cur-to-best/1 4.190 (5) 187.489 (5) 4.141 (5)
χPSO:DE/best/2 3.940 (4) 159.280 (4) 3.957 (4)
χPSO:DE/rand/2 3.570 (3) 135.710 (3) 3.637 (3)
χPSO:TDE/rand/1 3.120 (1) 135.680 (2) 3.495 (1)
Στατιστικό 38.4214 41.2879 1.7939
p-value 9.291e-7 2.541e-7 0.100

Ως εκ τούτου, η στατιστική ανάλυση αρχίσει με τον Πίνακα 4.5, στον οποίο πα-
ρουσιάζεται η κατάταξη των μέσων βαθμολογιών που υπολογίστηκαν μέσω των πα-
ραπάνω τεστ, ενώ στο κάτω μέρος του πίνακα αναφέρονται τα στατιστικά μέτρα του
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κάθε τεστ καθώς και οι αντίστοιχες πιθανότητες σημαντικότητας (p-values). Οι πιθα-
νότητες σημαντικότητας που υπολογίστηκαν μέσω των δυο πρώτων στατιστικών τεστ
(9.291e-7, 2.541e-7), καθώς και η επέκταση των Iman και Davenport (Ff = 7.1972,
p-value: 3.531e-7), προτείνουν την ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των εξε-
ταζόμενων αλγόριθμοι, στο επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05. Αντίθετα η τιμή της
πιθανότητας σημαντικότητας που υπολογίστηκε μέσω του Quade τεστ προτείνει την
αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης στο επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05, ενώ την
απορρίπτει όταν το επίπεδο σημαντικότητας γίνει 10%, δηλαδή α = 0.1. Συνεπώς
το Quade τεστ προτείνει ότι οι εξεταζόμενοι αλγόριθμοι δεν έχουν στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές στις πιο δύσκολες συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων στο
επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05. Το αντίθετο συμπεραίνεται αν αυξήσουμε λίγο
το επίπεδο σημαντικότητας στο α = 0.1. Επιπλέον, ο Πίνακας 4.5, συνοψίζει την
κατάταξη των εξεταζόμενων αλγορίθμων. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο κλα-
σικός αλγόριθμος χPSO εμφανίζεται πάντα στην τελευταία θέση της κατάταξης, ενώ
οι δύο πρώτες θέσης ανήκουν είτε στον υβριδικό αλγόριθμο χPSO:DE/rand/1 είτε
στον χPSO:TDE/rand/1. Όπως αναμενόταν οι τρεις πρώτες θέσεις των κατατάξεων
ανήκουν σε υβριδικούς αλγορίθμους που ενσωματώνουν στρατηγικές μετάλλαξης
ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα, ενώ οι επόμενες τρεις σε υβριδικούς αλγο-
ρίθμους που ενσωματώνουν στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ με τοπικό διερευνητικό
χαρακτήρα.

Πίνακας 4.6: Post-hoc στατιστική ανάλυση για τα Friedman, Aligned Friedman, και
Quade τεστ. Για κάθε τεστ παρουσιάζονται οι αντίστοιχες πιθανότητες σημαντικότητας (p-
values) των Holm, Rom, και Finner post-hoc τεστ, στο επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05.

Post-hoc ανάλυση του Friedman τεστ, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος ελέγχου είναι ο: χPSO:TDE/rand/1
Αλγόριθμος z-value p-value Holm Rom Finner

χPSO 4.6985 2.6203e-6 0.0083 (+) 0.0087 (+) 0.0085 (+)
χPSO:DE/best/1 3.9115 9.1690e-5 0.0100 (+) 0.0105 (+) 0.0169 (+)

χPSO:DE/cur-to-best/1 2.4765 0.0132 0.0125 (+) 0.0131 (=) 0.0253 (+)
χPSO:DE/best/2 1.8979 0.0577 0.0166 (=) 0.0166 (=) 0.0336 (+)
χPSO:DE/rand/2 1.0415 0.2976 0.0250 (=) 0.0250 (=) 0.0418 (=)
χPSO:DE/rand/1 0.2314 0.8169 0.0500 (=) 0.0500 (=) 0.0500 (=)

Post-hoc ανάλυση του Aligned Friedman τεστ, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος ελέγχου είναι ο: χPSO:DE/rand/1
Αλγόριθμος z-value p-value Holm Rom Finner

χPSO 5.4719 4.4522e-8 0.0083 (+) 0.0087 (+) 0.0085 (+)
χPSO:DE/best/1 5.0103 5.4330e-7 0.0100 (+) 0.0105 (+) 0.0169 (+)

χPSO:DE/cur-to-best/1 2.7055 0.0068 0.0125 (+) 0.0131 (+) 0.0253 (+)
χPSO:DE/best/2 1.3115 0.1896 0.0166 (+) 0.0166 (=) 0.0336 (+)
χPSO:DE/rand/2 0.1467 0.8833 0.0250 (=) 0.0250 (=) 0.0418 (=)
χPSO:TDE/rand/1 0.1452 0.8844 0.0500 (=) 0.0500 (=) 0.0500 (=)

Post-hoc ανάλυση του Quade τεστ, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος ελέγχου είναι ο: χPSO:TDE/rand/1
Αλγόριθμος z-value p-value Holm Rom Finner

χPSO 1.5287 0.1263 0.0083 (+) 0.0087 (+) 0.0085 (+)
χPSO:DE/best/1 0.9668 0.3336 0.0100 (=) 0.0105 (=) 0.0169 (=)

χPSO:DE/cur-to-best/1 0.7511 0.4525 0.0125 (=) 0.0131 (=) 0.0253 (=)
χPSO:DE/best/2 0.5372 0.5910 0.0166 (=) 0.0166 (=) 0.0336 (=)
χPSO:DE/rand/2 0.1655 0.8685 0.0250 (=) 0.0250 (=) 0.0418 (=)
χPSO:DE/rand/1 0.1591 0.8735 0.0500 (=) 0.0500 (=) 0.0500 (=)

Η στατιστική ανάλυση συνεχίζεται με την εφαρμογή post-hoc ανάλυσης, για βρε-
θούν οι περιπτώσεις στις οποίες ο αλγόριθμος με τις καλύτερες επιδόσεις (αλγόριθμος
ελέγχου) παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση. Στον Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα από αυτή την ανάλυση, χρησιμοποιώντας τρεις γνωστά post-hoc
τεστ. Για κάθε τεστ, παρουσιάζονται οι πιθανότητες σημαντικότητας των τεστ για το
επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο αλγόριθμος ελέγ-
χου για το Friedman και το Quade τεστ είναι ο χPSO:TDE/rand/1, ενώ για το
Aligned Friedman τεστ είναι ο χPSO:DE/rand/1. Με βάση τις πιθανότητες σημαν-
τικότητας συμπεραίνεται με ασφάλεια ότι για κάθε τεστ ο αντίστοιχος αλγόριθμος
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ελέγχου παρουσιάζει πάντα στατιστικά σημαντικές διαφορές στην απόδοσή του συγ-
κριτικά με τον χPSO. Ακόμα με βάση τα δύο πρώτα τεστ παρατηρείται ότι ο αλγό-
ριθμος ελέγχου έχει πάντα σημαντικές διαφορές στην απόδοσή του συγκριτικά με
τον χPSO:DE/best/1 και τον χPSO:DE/cur-to-best/1. Το οποίο ήταν αναμενόμενο
και περιγράφει πολύ καλά τη συμπεριφορά των μεθόδων που παρατηρήθηκε στα
παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα.

Σχήμα 4.6: Εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων του σφάλματος του
αλγορίθμου χPSO και των αντίστοιχων υβριδικών αλγορίθμων ΒΣΣ στο σύνολο συναρτήσεων
CEC 2005.
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Τέλος, στο Σχήμα 4.6, απεικονίζονται οι καμπύλες ECDF όλων των αλγορίθμων,
ως προς το μέτρο των τιμών σφάλματος, για όλες τις εκδόσεις των συναρτήσεων
του συνόλου CEC 2005. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι υβριδικοί αλγόριθ-
μοι, εκτός του χPSO:DE/best/1, παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες στο σύνολο
των συναρτήσεων CEC 2005, καθώς στο μεγαλύτερο εύρος τιμών του σφάλματος
έχουν μεγαλύτερες τιμές στην καμπύλη τους συγκριτικά με αυτήν του αλγορίθ-
μου χPSO. Γενικά, παρατηρείται ότι η καμπύλη των προτεινόμενων υβριδικών αλ-
γορίθμων χPSO:DE:rand/1 και χPSO:TDE:rand/1 παράγουν μία με δύο τάξεις
μεγέθους μικρότερες τιμές σφάλματος από αυτή του κλασικού αλγορίθμου χPSO,
δηλαδή φτάνει τη μονάδα περίπου όταν error ≈ 106, ενώ η καμπύλη του κλασικού
αλγορίθμου χPSO περίπου όταν error108 (ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παροτρύ-
νεται να επικεντρωθεί στο μεγεθυμένο Σχήμα του Σχήματος 4.6). Παρόμοια συμπε-
ριφορά παρατηρείται για τον αλγόριθμο χPSO:DE:rand/2 όπου φτάνει τη μονάδα
περίπου όταν error107.
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4.5.2 Υβριδισμός αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων
χρησιμοποιώντας κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης Διαφορο-
εξελικτικών Αλγορίθμων

Σε αυτή την παράγραφο ενσωματώνεται το προτεινόμενο πλαίσιο σε μία πλειάδα
πολύ γνωστών και ευρέως χρησιμοποιούμενων ΒΣΣ αλγορίθμων. Με βάση την παρα-
πάνω ανάλυση στον αλγόριθμο χPSO, εφαρμόζονται μόνο οι τρεις καλύτερες στρατη-
γικές μετάλλαξης ΔΕΑ, δηλαδή οι στρατηγικές που έχουν ολικό διερευνητικό χαρα-
κτήρα, DE/rand/1, DE/rand/2 και TDE/rand/1. Συγκεκριμένα, ενσωματώνεται
το προτεινόμενο πλαίσιο στους ακόλουθους αλγόριθμους ΒΣΣ:

– “Bare Bones Particle Swarm Optimization” (BBPSO) [147],
– “Dynamic Multi Swarm Particle Swarm Optimization” (DMSPSO) [167],
– “Fully Informed Particle Swarm Optimization” (FIPS) [184],
– “Unified Particle Swarm Optimization” (UPSO) [224,225] και
– “Comprehensive Learning Particle Swarm Optimizer” (CLPSO) [166].

Οι παραπάνω αλγόριθμοι μαζί με τις προτεινόμενες υβριδικές επεκτάσεις τους
αξιολογούνται στις 30 και 50–διάστατες εκδόσεις του συνόλου συναρτήσεων CEC
2005. Έτσι στους Πίνακες 4.7–4.16 παρουσιάζονται εκτενή πειραματικά αποτελέ-
σματα αυτών. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι, οι υβριδικοί αλγόριθμοι εμφα-
νίζουν ομοιότητες στη συμπεριφορά τους, έτσι με βάση τις επιδόσεις τους μπορούν
να διαχωριστούν σε τρεις ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά: α) BBPSO και DM-
SPSO, β) FIPS και UPSO και γ) CLPSO.

Για την πρώτη ομάδα αλγορίθμων, εύκολα παρατηρείται ότι όλοι οι υβριδικοί
αλγόριθμοι παρουσιάζουν είτε σημαντικά οφέλη στην απόδοση τους είτε έχουν πα-
ρόμοια συμπεριφορά με τον εκάστοτε αρχικό αλγόριθμο ΒΣΣ. Αυτή η συμπεριφορά
παρατηρείται σε όλες τις unimodal συναρτήσεις και στην πλειοψηφία των συναρτή-
σεων της τελευταίας κλάσης του συνόλου συναρτήσεων (hybrid compositions). Στις
περιπτώσεις των συναρτήσεων με πολλαπλούς τοπικούς ελαχιστοποιητές, κάθε αλ-
γόριθμος εμφανίζει διαφορετική απόδοση, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων
οι υβριδικοί αλγόριθμοι ξεπερνούν τον αντίστοιχο κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του αλγορίθμου BBPSO, το προτεινόμενο πλαί-
σιο επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του αλγορίθμου. Όπως παρουσιάζεται στον
Πίνακα 4.7 και στον Πίνακα 4.8, όλοι οι υβριδικοί αλγόριθμοι βελτιώνουν τις επιδό-
σεις του BBPSO, σε όλες τις συναρτήσεις της πρώτης κλάσεις συναρτήσεων (f1−f5),
στην πλειοψηφία των συναρτήσεων της τελευταίας κλάσης (f18 − f25) και σε πέντε
συναρτήσεις με πολλαπλούς τοπικούς ελαχιστοποιητές (f6 − f9, και f12). Αντίθετα η
απόδοση του αλγορίθμου BBPSO επιδεινώνεται από το προτεινόμενο πλαίσιο μόνο
σε έξι συναρτήσεις, στις (f10, f11, f14−f17). Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι μεταξύ
των τριών υβριδικών αλγορίθμων τις καλύτερες επιδόσεις, αναφορικά με τις τιμές
σφάλματος, είναι ο BBPSO:DE/rand/1, ενώ μετά έρχεται ο BBPSO:TDE/rand/1.
Ο αλγόριθμος BBPSO:DE/rand/2 έρχεται στην τρίτη θέση, διότι παρουσιάζει σε
13 από τις 50 περιπτώσεων σημαντική μείωση στην απόδοση του BBPSO. Αυτές
οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται από την προαναφερθείσα στατιστική ανάλυση, η
οποία υποδεικνύει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επι-
δόσεων των υβριδικών αλγορίθμων και τον αλγόριθμο BBPSO. Για να αιτιολογηθεί
η παραπάνω συμπεριφορά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος BBPSO ενημερώ-
νει τις θέσεις των σωματιδίων του σμήνους του μέσω μίας κανονικής κατανομής, η
οποία βασίζεται στην καλύτερη προσωπική (γνωστική) και στην καλύτερη γειτονική
(κοινωνική) θέση των σωματιδίων του σμήνους. Συνεπώς, όπως δείχνουν τα παρα-
πάνω πειραματικά αποτελέσματα, η εξέλιξη των γνωστικών και κοινωνικών θέσεων
του σμήνους μέσω μίας «ευφυής» εξελικτικής διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει την
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Πίνακας 4.7: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου BBPSO και του υβριδικού αλ-
γορίθμου BBPSO:DE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

BBPSO BBPSO:DE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
f2 30 6.000e-03 9.260e-03 8.480e-03 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 2.407e+02 2.886e+02 1.452e+02 6.600e-02 9.474e-02 9.389e-02 +
f3 30 1.243e+06 1.295e+06 5.728e+05 2.884e+05 3.398e+05 1.905e+05 +

50 3.693e+06 3.709e+06 9.352e+05 8.047e+05 8.501e+05 2.933e+05 +
f4 30 1.962e+03 2.307e+03 1.188e+03 4.600e-02 4.047e-01 1.048e+00 +

50 3.026e+04 2.965e+04 6.094e+03 6.533e+02 7.857e+02 5.018e+02 +
f5 30 5.243e+03 5.314e+03 1.033e+03 2.470e+03 2.490e+03 4.814e+02 +

50 1.295e+04 1.262e+04 1.969e+03 3.425e+03 3.363e+03 5.542e+02 +
f6 30 1.148e+01 2.796e+01 4.218e+01 1.665e+01 2.363e+01 2.879e+01 =

50 4.016e+01 5.831e+01 4.576e+01 3.806e+01 5.808e+01 3.589e+01 =
f7 30 4.696e+03 4.696e+03 5.039e-01 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 =

50 6.195e+03 6.197e+03 4.553e+00 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 +
f8 30 2.095e+01 2.094e+01 5.696e-02 2.094e+01 2.094e+01 5.119e-02 =

50 2.115e+01 2.114e+01 2.978e-02 2.114e+01 2.114e+01 4.412e-02 =
f9 30 5.622e+01 5.635e+01 1.079e+01 3.980e+01 4.107e+01 1.164e+01 +

50 1.338e+02 1.329e+02 2.131e+01 8.805e+01 8.911e+01 1.861e+01 +
f10 30 7.213e+01 7.556e+01 1.919e+01 4.908e+01 6.447e+01 4.302e+01 +

50 1.691e+02 1.755e+02 4.101e+01 3.418e+02 2.837e+02 1.187e+02 –
f11 30 2.790e+01 2.802e+01 1.926e+00 2.872e+01 2.737e+01 7.856e+00 =

50 5.483e+01 5.471e+01 3.821e+00 6.843e+01 6.552e+01 9.517e+00 –
f12 30 1.590e+03 2.585e+03 2.746e+03 1.762e+03 2.423e+03 2.512e+03 =

50 1.447e+04 1.505e+04 9.270e+03 8.694e+03 1.056e+04 8.017e+03 +
f13 30 6.252e+00 6.503e+00 1.855e+00 3.049e+00 3.164e+00 7.816e-01 +

50 1.763e+01 1.839e+01 4.973e+00 5.909e+00 5.914e+00 1.052e+00 +
f14 30 1.237e+01 1.229e+01 3.984e-01 1.300e+01 1.279e+01 5.299e-01 –

50 2.223e+01 2.209e+01 4.659e-01 2.297e+01 2.288e+01 2.941e-01 –
f15 30 3.033e+02 3.249e+02 8.537e+01 4.000e+02 3.663e+02 7.742e+01 –

50 2.511e+02 2.834e+02 8.431e+01 4.000e+02 3.541e+02 8.385e+01 –
f16 30 1.187e+02 1.356e+02 5.300e+01 7.661e+01 1.064e+02 8.450e+01 +

50 1.318e+02 1.408e+02 3.960e+01 2.399e+02 2.025e+02 8.719e+01 –
f17 30 1.580e+02 1.737e+02 6.599e+01 8.545e+01 1.348e+02 1.009e+02 +

50 2.038e+02 2.099e+02 4.542e+01 2.602e+02 2.527e+02 5.254e+01 –
f18 30 9.270e+02 9.101e+02 4.536e+01 9.101e+02 9.036e+02 2.658e+01 +

50 9.928e+02 9.935e+02 2.367e+01 9.279e+02 9.255e+02 1.890e+01 +
f19 30 9.247e+02 9.209e+02 3.222e+01 9.103e+02 8.950e+02 3.879e+01 +

50 9.866e+02 9.913e+02 1.812e+01 9.259e+02 9.111e+02 9.017e+01 +
f20 30 9.247e+02 9.167e+02 3.558e+01 9.097e+02 8.930e+02 4.106e+01 +

50 9.868e+02 9.890e+02 2.113e+01 9.270e+02 9.193e+02 3.153e+01 +
f21 30 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 5.000e+02 5.248e+02 1.067e+02 =

50 5.000e+02 5.199e+02 1.063e+02 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 =
f22 30 9.649e+02 9.675e+02 2.823e+01 9.155e+02 9.161e+02 1.481e+01 +

50 1.006e+03 1.006e+03 1.564e+01 9.648e+02 9.623e+02 1.051e+01 +
f23 30 5.000e+02 5.653e+02 1.887e+02 5.000e+02 5.180e+02 7.197e+01 =

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 =
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 2.000e+02 2.211e+02 1.374e+02 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
f25 30 1.669e+03 1.668e+03 7.609e+00 1.636e+03 1.637e+03 7.052e+00 +

50 1.724e+03 1.724e+03 6.689e+00 1.686e+03 1.687e+03 5.760e+00 +
Total number of (+/–/=): (27/8/15)
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Πίνακας 4.8: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων BBPSO:DE/rand/2
και BBPSO:TDE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

BBPSO:DE/rand/2 BBPSO:TDE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
f2 30 0.000e+00 7.200e-04 2.295e-03 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 6.257e+03 6.169e+03 2.161e+03 – 4.234e+01 5.274e+01 4.550e+01 +
f3 30 6.326e+05 6.659e+05 3.727e+05 + 4.366e+05 4.476e+05 1.635e+05 +

50 2.445e+07 2.565e+07 1.008e+07 + 1.202e+06 1.365e+06 5.064e+05 +
f4 30 1.436e+00 2.362e+00 4.151e+00 + 5.250e-02 3.123e-01 1.149e+00 +

50 1.811e+04 1.861e+04 5.227e+03 + 2.708e+03 2.837e+03 1.400e+03 +
f5 30 4.436e+02 4.746e+02 3.038e+02 + 2.569e+03 2.614e+03 4.749e+02 +

50 4.249e+03 4.278e+03 6.310e+02 + 3.830e+03 3.796e+03 4.907e+02 +
f6 30 9.000e-03 5.609e-01 1.738e+00 + 1.758e+01 2.241e+01 2.147e+01 +

50 3.782e+01 5.276e+01 2.660e+01 = 3.897e+01 5.049e+01 2.297e+01 =
f7 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 = 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 =

50 6.196e+03 6.196e+03 4.949e-01 – 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 +
f8 30 2.095e+01 2.095e+01 4.447e-02 = 2.096e+01 2.095e+01 5.207e-02 =

50 2.114e+01 2.113e+01 3.845e-02 = 2.114e+01 2.113e+01 4.265e-02 =
f9 30 4.278e+01 4.473e+01 1.369e+01 + 4.179e+01 4.171e+01 1.250e+01 +

50 9.999e+01 9.657e+01 2.265e+01 + 8.656e+01 8.754e+01 2.055e+01 +
f10 30 1.553e+02 1.419e+02 4.825e+01 – 1.033e+02 1.113e+02 6.642e+01 =

50 3.100e+02 2.837e+02 1.024e+02 – 3.528e+02 3.404e+02 5.788e+01 –
f11 30 3.503e+01 3.471e+01 3.749e+00 – 2.575e+01 2.604e+01 8.401e+00 =

50 6.948e+01 6.915e+01 4.423e+00 – 6.922e+01 6.769e+01 5.956e+00 –
f12 30 1.247e+03 2.217e+03 2.435e+03 = 1.970e+03 2.826e+03 3.003e+03 =

50 1.665e+04 1.667e+04 1.244e+04 = 4.577e+03 7.914e+03 7.815e+03 +
f13 30 3.260e+00 3.286e+00 8.615e-01 + 3.294e+00 3.376e+00 8.327e-01 +

50 6.739e+00 7.813e+00 4.580e+00 + 5.988e+00 6.000e+00 1.184e+00 +
f14 30 1.307e+01 1.299e+01 4.143e-01 – 1.295e+01 1.292e+01 3.989e-01 –

50 2.301e+01 2.288e+01 3.969e-01 – 2.295e+01 2.291e+01 2.038e-01 –
f15 30 4.000e+02 3.758e+02 8.810e+01 – 3.000e+02 3.477e+02 7.293e+01 =

50 4.000e+02 3.563e+02 8.323e+01 – 4.000e+02 3.360e+02 9.207e+01 –
f16 30 1.792e+02 1.719e+02 7.859e+01 – 1.004e+02 1.459e+02 1.164e+02 =

50 2.095e+02 1.981e+02 6.608e+01 – 2.475e+02 2.417e+02 3.913e+01 –
f17 30 1.851e+02 2.043e+02 8.026e+01 + 1.872e+02 1.837e+02 1.024e+02 =

50 2.653e+02 2.620e+02 3.378e+01 – 2.620e+02 2.666e+02 4.111e+01 –
f18 30 9.071e+02 8.988e+02 2.948e+01 + 9.119e+02 8.892e+02 4.808e+01 +

50 9.234e+02 9.069e+02 9.336e+01 + 9.280e+02 9.182e+02 3.614e+01 +
f19 30 9.067e+02 9.029e+02 2.133e+01 + 9.120e+02 9.016e+02 3.442e+01 +

50 9.229e+02 9.031e+02 9.205e+01 + 9.276e+02 9.235e+02 2.762e+01 +
f20 30 9.076e+02 9.054e+02 1.534e+01 + 9.121e+02 8.927e+02 4.399e+01 +

50 9.226e+02 9.180e+02 2.445e+01 + 9.267e+02 9.131e+02 3.987e+01 +
f21 30 5.000e+02 5.240e+02 8.221e+01 = 5.000e+02 5.512e+02 1.647e+02 =

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 5.000e+02 5.242e+02 8.277e+01 =
f22 30 9.201e+02 9.157e+02 1.564e+01 + 9.168e+02 9.163e+02 1.373e+01 +

50 9.812e+02 9.810e+02 1.259e+01 + 9.626e+02 9.612e+02 9.699e+00 +
f23 30 5.000e+02 5.180e+02 7.197e+01 = 5.000e+02 5.321e+02 1.348e+02 =

50 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 = 5.000e+02 5.120e+02 5.938e+01 =
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
f25 30 1.658e+03 1.657e+03 9.273e+00 + 1.632e+03 1.634e+03 6.186e+00 +

50 1.713e+03 1.714e+03 4.454e+00 + 1.683e+03 1.683e+03 3.877e+00 +
Total number of (+/–/=): (23/13/14) Total number of (+/–/=): (25/7/18)
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Πίνακας 4.9: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου DMSPSO και του υβριδικού αλ-
γορίθμου DMSPSO:DE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

DMSPSO DMSPSO:DE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 1.143e+02 3.135e+02 4.149e+02 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 2.349e+02 3.870e+02 3.855e+02 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 1.536e+02 7.801e+02 2.109e+03 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 3.311e+02 9.666e+02 1.409e+03 7.500e-02 1.199e-01 1.503e-01 +
f3 30 3.898e+06 5.623e+06 6.225e+06 4.907e+05 5.242e+05 2.489e+05 +

50 8.835e+06 1.317e+07 1.579e+07 1.373e+06 1.434e+06 4.832e+05 +
f4 30 2.945e+02 8.561e+02 1.292e+03 5.500e-03 5.178e-02 1.071e-01 +

50 1.306e+04 1.343e+04 3.945e+03 3.866e+02 5.254e+02 4.393e+02 +
f5 30 4.368e+03 4.261e+03 1.873e+03 2.283e+03 2.296e+03 8.238e+02 +

50 5.311e+03 5.533e+03 1.449e+03 3.073e+03 3.170e+03 7.913e+02 +
f6 30 2.226e+06 2.721e+07 7.289e+07 1.678e+01 5.107e+01 8.251e+01 +

50 2.226e+06 1.768e+07 4.103e+07 5.984e+01 1.031e+02 8.942e+01 +
f7 30 4.297e+03 4.335e+03 2.190e+02 4.186e+03 4.208e+03 1.397e+02 +

50 6.029e+03 6.050e+03 1.312e+02 6.001e+03 5.989e+03 5.232e+01 +
f8 30 2.093e+01 2.093e+01 6.189e-02 2.097e+01 2.097e+01 4.510e-02 –

50 2.113e+01 2.113e+01 3.770e-02 2.115e+01 2.114e+01 3.609e-02 =
f9 30 4.524e+01 4.848e+01 1.499e+01 3.096e+01 3.194e+01 1.017e+01 +

50 1.006e+02 9.893e+01 2.169e+01 5.926e+01 6.024e+01 1.518e+01 +
f10 30 7.797e+01 7.999e+01 2.003e+01 5.940e+01 5.972e+01 2.586e+01 +

50 1.673e+02 1.662e+02 2.167e+01 1.977e+02 1.966e+02 1.990e+01 –
f11 30 2.929e+01 2.903e+01 2.259e+00 2.981e+01 2.787e+01 5.862e+00 =

50 5.795e+01 5.774e+01 2.256e+00 6.084e+01 6.083e+01 1.433e+00 –
f12 30 5.375e+04 7.843e+04 6.836e+04 2.957e+04 4.452e+04 4.304e+04 +

50 1.212e+05 1.659e+05 1.461e+05 6.368e+04 7.716e+04 7.845e+04 +
f13 30 9.962e+00 1.127e+01 5.622e+00 2.981e+00 3.039e+00 8.358e-01 +

50 7.812e+00 8.219e+00 2.218e+00 5.843e+00 6.220e+00 1.726e+00 +
f14 30 1.212e+01 1.207e+01 6.594e-01 1.294e+01 1.289e+01 2.232e-01 –

50 2.246e+01 2.241e+01 2.289e-01 2.278e+01 2.276e+01 1.869e-01 –
f15 30 5.105e+02 5.222e+02 8.016e+01 3.277e+02 3.364e+02 9.731e+01 +

50 3.694e+02 3.778e+02 6.679e+01 2.265e+02 2.479e+02 6.049e+01 +
f16 30 2.250e+02 2.916e+02 1.683e+02 1.109e+02 1.553e+02 1.157e+02 +

50 1.419e+02 1.670e+02 8.193e+01 1.495e+02 1.614e+02 3.348e+01 +
f17 30 2.300e+02 2.988e+02 1.675e+02 1.653e+02 2.035e+02 1.136e+02 +

50 2.163e+02 2.413e+02 7.257e+01 2.281e+02 2.471e+02 5.777e+01 –
f18 30 9.249e+02 9.372e+02 3.011e+01 9.059e+02 9.070e+02 2.901e+00 +

50 9.300e+02 9.334e+02 1.156e+01 9.170e+02 9.200e+02 7.908e+00 +
f19 30 9.191e+02 9.328e+02 2.703e+01 9.068e+02 9.069e+02 2.713e+00 +

50 9.297e+02 9.315e+02 9.374e+00 9.158e+02 9.169e+02 4.131e+00 +
f20 30 9.281e+02 9.394e+02 2.991e+01 9.068e+02 9.087e+02 8.649e+00 +

50 9.299e+02 9.303e+02 8.262e+00 9.170e+02 9.184e+02 5.230e+00 +
f21 30 1.098e+03 1.037e+03 1.558e+02 1.091e+03 9.962e+02 2.188e+02 +

50 1.011e+03 1.011e+03 2.700e+00 1.008e+03 1.009e+03 3.169e+00 +
f22 30 9.261e+02 9.344e+02 5.295e+01 8.737e+02 8.730e+02 2.520e+01 +

50 8.997e+02 9.059e+02 1.972e+01 8.960e+02 8.983e+02 8.919e+00 =
f23 30 1.097e+03 1.063e+03 1.192e+02 1.089e+03 1.013e+03 1.957e+02 +

50 1.011e+03 1.011e+03 2.830e+00 1.008e+03 1.009e+03 4.458e+00 +
f24 30 9.769e+02 9.851e+02 5.687e+01 9.624e+02 9.588e+02 2.023e+01 +

50 1.025e+03 1.025e+03 2.067e+00 1.026e+03 1.009e+03 1.168e+02 +
f25 30 1.639e+03 1.640e+03 8.368e+00 1.634e+03 1.634e+03 5.722e+00 +

50 1.675e+03 1.676e+03 4.880e+00 1.674e+03 1.673e+03 5.170e+00 =
Total number of (+/–/=): (40/6/4)
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Πίνακας 4.10: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων DM-
SPSO:DE/rand/2 και DMSPSO:TDE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

DMSPSO:DE/rand/2 DMSPSO:TDE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 0.000e+00 4.000e-05 1.979e-04 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 2.365e+03 2.583e+03 1.134e+03 – 1.426e+01 1.863e+01 1.291e+01 +
f3 30 7.316e+05 8.041e+05 4.326e+05 + 6.509e+05 7.501e+05 3.905e+05 +

50 2.395e+07 2.499e+07 9.690e+06 – 2.382e+06 2.423e+06 9.628e+05 +
f4 30 1.770e-01 6.673e+00 4.310e+01 + 9.000e-03 5.451e+00 3.003e+01 +

50 1.014e+04 1.077e+04 3.905e+03 + 1.586e+03 1.653e+03 9.844e+02 +
f5 30 4.280e-01 1.787e+02 6.176e+02 + 2.550e+03 2.590e+03 8.867e+02 +

50 3.207e+03 3.150e+03 1.448e+03 + 3.454e+03 3.560e+03 6.465e+02 +
f6 30 8.445e-01 1.503e+00 1.816e+00 + 1.910e+01 4.303e+01 5.599e+01 +

50 3.591e+01 5.565e+01 3.536e+01 + 4.329e+01 7.337e+01 4.989e+01 +
f7 30 4.224e+03 4.204e+03 1.629e+02 + 4.214e+03 4.220e+03 2.013e+02 +

50 5.973e+03 5.963e+03 8.479e+01 + 5.974e+03 5.979e+03 5.398e+01 +
f8 30 2.098e+01 2.098e+01 5.030e-02 – 2.098e+01 2.098e+01 4.104e-02 –

50 2.116e+01 2.115e+01 3.617e-02 – 2.116e+01 2.115e+01 3.091e-02 –
f9 30 4.324e+01 4.726e+01 1.254e+01 = 2.639e+01 2.798e+01 9.064e+00 +

50 9.372e+01 9.706e+01 2.443e+01 = 5.330e+01 5.209e+01 1.215e+01 +
f10 30 9.556e+01 9.700e+01 1.619e+01 – 8.544e+01 8.464e+01 1.613e+01 =

50 2.255e+02 2.209e+02 2.477e+01 – 1.899e+02 1.874e+02 1.633e+01 –
f11 30 3.315e+01 3.297e+01 1.829e+00 – 3.150e+01 3.089e+01 2.397e+00 –

50 6.385e+01 6.346e+01 2.902e+00 – 6.102e+01 6.085e+01 2.349e+00 –
f12 30 2.522e+04 5.098e+04 7.114e+04 + 1.866e+04 3.142e+04 3.786e+04 +

50 6.368e+04 8.903e+04 7.232e+04 + 5.644e+04 7.678e+04 7.333e+04 +
f13 30 6.792e+00 6.786e+00 1.972e+00 + 3.251e+00 3.827e+00 1.716e+00 +

50 1.487e+01 1.490e+01 4.858e+00 – 1.128e+01 1.163e+01 5.020e+00 –
f14 30 1.314e+01 1.306e+01 2.150e-01 – 1.294e+01 1.285e+01 3.322e-01 –

50 2.272e+01 2.274e+01 2.212e-01 – 2.277e+01 2.272e+01 2.164e-01 –
f15 30 2.767e+02 2.926e+02 8.687e+01 + 3.047e+02 3.248e+02 7.782e+01 +

50 2.784e+02 2.913e+02 5.926e+01 + 2.143e+02 2.401e+02 6.021e+01 +
f16 30 1.332e+02 1.753e+02 9.790e+01 + 1.114e+02 1.650e+02 1.174e+02 +

50 1.730e+02 1.869e+02 4.981e+01 – 1.502e+02 1.789e+02 7.482e+01 –
f17 30 1.865e+02 2.311e+02 9.230e+01 = 1.817e+02 2.310e+02 1.113e+02 =

50 2.472e+02 2.579e+02 4.811e+01 – 2.154e+02 2.411e+02 6.038e+01 =
f18 30 9.069e+02 9.072e+02 2.548e+00 + 9.068e+02 9.076e+02 4.379e+00 +

50 9.146e+02 9.167e+02 6.179e+00 + 9.185e+02 9.200e+02 5.550e+00 +
f19 30 9.060e+02 9.064e+02 1.991e+00 + 9.074e+02 9.083e+02 5.963e+00 +

50 9.153e+02 9.166e+02 4.368e+00 + 9.202e+02 9.205e+02 4.918e+00 +
f20 30 9.053e+02 9.073e+02 5.078e+00 + 9.069e+02 9.070e+02 2.187e+00 +

50 9.149e+02 9.165e+02 5.067e+00 + 9.194e+02 9.194e+02 5.415e+00 +
f21 30 1.091e+03 1.090e+03 5.062e+00 – 1.088e+03 9.138e+02 2.702e+02 +

50 1.008e+03 1.009e+03 3.548e+00 + 1.009e+03 1.009e+03 3.347e+00 +
f22 30 8.569e+02 8.644e+02 2.003e+01 + 8.695e+02 8.702e+02 2.505e+01 +

50 8.997e+02 9.011e+02 8.508e+00 = 8.960e+02 8.980e+02 9.710e+00 +
f23 30 1.091e+03 1.089e+03 6.121e+00 – 1.082e+03 8.302e+02 2.894e+02 +

50 1.010e+03 1.010e+03 3.895e+00 = 1.009e+03 1.009e+03 2.799e+00 +
f24 30 9.667e+02 9.605e+02 1.655e+01 + 9.609e+02 9.571e+02 2.019e+01 +

50 1.023e+03 1.022e+03 6.450e+00 + 1.026e+03 9.928e+02 1.635e+02 =
f25 30 1.636e+03 1.635e+03 4.445e+00 + 1.635e+03 1.634e+03 6.052e+00 +

50 1.676e+03 1.677e+03 3.927e+00 – 1.674e+03 1.673e+03 4.884e+00 =
Total number of (+/–/=): (29/16/5) Total number of (+/–/=): (36/9/5)
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εξελικτική διαδικασία σε πιο υποσχόμενες περιοχές του χώρου αναζήτησης καθώς
και να ενισχύσει τα ολικά διερευνητικά χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούμενης
κατανομής. Άμεσο αποτέλεσμα αυτών είναι ένας νέος καινοτόμος υβριδικός αλγό-
ριθμος με σημαντικά ανώτερη απόδοση.

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.9 και στον Πίνακα 4.10, παρόμοια συμ-
περιφορά παρατηρείται στην περίπτωση του αλγορίθμου DMSPSO. Πριν την πε-
ριγραφή των πειραματικών αποτελεσμάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος
DMSPSO υλοποιεί πολλά σμήνη μικρού μεγέθους που ανασυντάσσονται τυχαία,
σε μια προσπάθεια να εισαχθεί μια δυναμικά μεταβαλλόμενη δομή στη γειτονιά
του κάθε σωματιδίου. Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα, εύκολα μπορεί
να παρατηρηθεί ότι το προτεινόμενο πλαίσιο για την υβριδοποίηση των αλγορίθμων
ΒΣΣ δεν επηρεάζει την αλγοριθμική δομή του DMSPSO. Απεναντίας, οι προτει-
νόμενοι υβριδικοί αλγόριθμοι εμφανίζουν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις του
κλασικού αλγορίθμου DMSPSO. Μόνο σε 7 από τις 50 περιπτώσεις η απόδοση των
υβριδικών αλγορίθμων είναι σημαντικά κατώτερη συγκριτικά με αυτή του κλασι-
κού DMSPSO αλγορίθμου, (στις f8, f14 και στις 50-διάστατες εκδόσεις των f10, f11
και f17). Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος με τις καλύτερες επιδόσεις είναι ο
DMSPSO:DE/rand/1, δεδομένου ότι παράγει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε
40 από τις 50 περιπτώσεις. Ο αλγόριθμος DMSPSO:TDE/rand/1 ακολουθεί την
απόδοσή του DMSPSO:DE/rand/1, παράγοντας σημαντικά καλύτερες επιδόσεις
σε 36 περιπτώσεις, ενώ ο DMSPSO:DE/rand/2 έρχεται τρίτος παράγοντας σημαν-
τικά χειρότερες επιδόσεις σε 16 περιπτώσεις, οι περισσότερες από αυτές σε συναρ-
τήσεις με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές (π.χ. στις f8, f10, f11, και f14). Οι παραπάνω
παρατηρήσεις αναφορικά με την απόδοση του κάθε αλγορίθμου, επαληθεύτηκαν
με στατιστικά τεστ, τα οποία υποδεικνύουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ του DMSPSO και των αντίστοιχων υβριδικών αλγο-
ρίθμων. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι ο DMSPSO:DE/rand/1 παρουσιάζει σημαντικές
διαφορές έναντι του DMSPSO:DE/rand/2, ενώ ο DMSPSO:DE/rand/1 και ο DM-
SPSO:TDE/rand/1 λειτουργούν παρόμοια.

Η δεύτερη ομάδα αλγορίθμων που παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά απο-
τελείται από τον αλγόριθμο “Fully Informed PSO” (FIPS) [184] και τον αλγόριθμο
“Unified PSO” (UPSO) [224,225]. Υπενθυμίζεται ότι ο αλγόριθμος FIPS εξαρτάται
από την καλύτερη προσωπική θέση του κάθε σωματιδίου, δεδομένου ότι παράγει
νέα σωματίδια μέσω του υπολογισμού του κέντρου βάρους των καλύτερων γειτονι-
κών θέσεων του. Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος UPSO υλοποιεί έναν τελεστή ανανέω-
σης της ταχύτητας κάθε σωματιδίου, συνδυάζοντας την τοπική και την ολική έκδοση
του αλγορίθμου χPSO, σε μία προσπάθεια να συνδυάσει τα διερευνητικά χαρακτη-
ριστικά τους. Έτσι, στον τελεστή ανανέωσης ταχύτητας κάθε σωματιδίου ενσωματώ-
νονται οι καλύτερες θέσεις τεσσάρων διαφορετικών σωματιδίων, π.χ. το σωματίδιο
με την καλύτερη θέση σε ολόκληρο το σμήνος, το σωματίδιο με την καλύτερη θέση
στην εκάστοτε γειτονιά και δυο φορές το σωματίδιο με την καλύτερη προσωπική
θέση του εκάστοτε σωματιδίου προς εξέλιξη [224,225]. Συνεπώς, η εξέλιξή τους και
η διερευνητική τους συμπεριφορά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καλύτερες
προσωπικές θέσεις του σμήνος. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση του προτεινόμενου
πλαισίου στους συγκεκριμένους αλγορίθμους αναμένεται να έχει μεγάλη επίδραση
στην εξελικτική τους διαδικασία και στην απόδοση τους.

Όπως αναμένεται, αυτή η συμπεριφορά επικυρώνεται από τα πειραματικά απο-
τελέσματα που παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.11–4.14. Είναι εμφανές ότι το προ-
τεινόμενο πλαίσιο βελτιώνει σημαντικά την απόδοση και των δύο αλγορίθμων στην
πλειοψηφία των συναρτήσεων του συνόλου CEC 2005. Και οι δύο αλγόριθμοι πα-
ρουσιάζουν χειρότερη απόδοση μόνο στη συνάρτηση f8. Σε γενικές γραμμές, όταν
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Πίνακας 4.11: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου και FIPS του υβριδικού αλγο-
ρίθμου FIPS:DE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

FIPS FIPS:DE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 3.185e+02 5.252e+02 5.571e+02 0.000e+00 3.832e-02 2.647e-01 +

50 1.149e+03 1.673e+03 1.524e+03 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 1.460e+04 1.470e+04 2.316e+03 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 2.633e+04 2.574e+04 4.424e+03 0.000e+00 1.580e-03 5.218e-03 +
f3 30 1.530e+07 1.945e+07 1.109e+07 3.881e+05 4.428e+05 2.337e+05 +

50 5.586e+07 5.867e+07 2.346e+07 6.488e+05 9.426e+05 1.479e+06 +
f4 30 2.077e+04 2.068e+04 3.107e+03 4.952e+03 4.871e+03 2.180e+03 +

50 3.355e+04 3.424e+04 3.850e+03 1.220e+04 1.165e+04 4.941e+03 +
f5 30 1.164e+04 1.174e+04 1.393e+03 3.398e+03 3.429e+03 7.359e+02 +

50 1.594e+04 1.589e+04 1.147e+03 4.519e+03 4.543e+03 9.469e+02 +
f6 30 9.832e+06 2.457e+07 3.493e+07 7.246e+01 2.963e+02 6.637e+02 +

50 6.483e+07 8.021e+07 6.118e+07 1.067e+02 1.364e+02 1.299e+02 +
f7 30 7.507e+03 7.477e+03 2.158e+02 6.989e+03 6.928e+03 2.364e+02 +

50 1.037e+04 1.036e+04 2.122e+02 9.271e+03 9.266e+03 2.407e+02 +
f8 30 2.095e+01 2.094e+01 6.409e-02 2.098e+01 2.097e+01 5.124e-02 –

50 2.115e+01 2.114e+01 4.304e-02 2.116e+01 2.115e+01 3.071e-02 =
f9 30 5.401e+01 5.395e+01 1.097e+01 2.935e+01 2.973e+01 7.191e+00 +

50 1.550e+02 1.530e+02 1.791e+01 6.368e+01 6.632e+01 9.660e+00 +
f10 30 1.545e+02 1.525e+02 2.533e+01 3.333e+01 3.277e+01 8.352e+00 +

50 3.868e+02 3.928e+02 3.625e+01 7.164e+01 7.174e+01 1.459e+01 +
f11 30 2.662e+01 2.688e+01 2.641e+00 1.137e+01 1.119e+01 2.168e+00 +

50 5.363e+01 5.343e+01 3.789e+00 2.274e+01 2.440e+01 7.502e+00 +
f12 30 4.679e+04 5.185e+04 3.213e+04 3.239e+03 4.036e+03 3.810e+03 +

50 2.771e+05 2.929e+05 1.490e+05 1.694e+04 1.672e+04 1.033e+04 +
f13 30 9.604e+00 9.641e+00 1.730e+00 2.788e+00 2.903e+00 6.031e-01 +

50 2.583e+01 2.638e+01 3.451e+00 4.883e+00 4.848e+00 8.670e-01 +
f14 30 1.237e+01 1.234e+01 3.198e-01 1.148e+01 1.143e+01 4.640e-01 +

50 2.196e+01 2.190e+01 3.078e-01 2.086e+01 2.087e+01 4.916e-01 +
f15 30 4.536e+02 4.556e+02 8.414e+01 3.149e+02 3.472e+02 7.027e+01 +

50 5.175e+02 5.174e+02 5.406e+01 4.000e+02 3.430e+02 8.769e+01 +
f16 30 3.271e+02 3.414e+02 1.081e+02 6.025e+01 1.458e+02 1.688e+02 +

50 3.227e+02 3.296e+02 6.967e+01 5.036e+01 7.310e+01 8.493e+01 +
f17 30 4.333e+02 4.502e+02 1.420e+02 7.310e+01 1.562e+02 1.659e+02 +

50 4.371e+02 4.576e+02 9.022e+01 6.467e+01 9.462e+01 1.009e+02 +
f18 30 1.055e+03 1.052e+03 2.219e+01 9.662e+02 9.315e+02 7.552e+01 +

50 1.070e+03 1.069e+03 1.346e+01 9.982e+02 9.848e+02 3.978e+01 +
f19 30 1.047e+03 1.049e+03 1.873e+01 9.694e+02 9.385e+02 7.080e+01 +

50 1.070e+03 1.070e+03 1.603e+01 9.849e+02 9.720e+02 4.461e+01 +
f20 30 1.049e+03 1.050e+03 1.811e+01 9.674e+02 9.316e+02 7.572e+01 +

50 1.062e+03 1.065e+03 1.335e+01 9.944e+02 9.836e+02 3.583e+01 +
f21 30 1.172e+03 1.093e+03 1.633e+02 5.000e+02 5.130e+02 9.193e+01 +

50 1.209e+03 1.196e+03 5.787e+01 5.000e+02 5.645e+02 1.761e+02 +
f22 30 1.121e+03 1.126e+03 2.782e+01 9.995e+02 9.999e+02 1.781e+01 +

50 1.200e+03 1.202e+03 2.191e+01 1.081e+03 1.082e+03 1.643e+01 +
f23 30 1.177e+03 1.072e+03 1.936e+02 5.000e+02 5.726e+02 1.914e+02 +

50 1.210e+03 1.191e+03 9.395e+01 5.000e+02 5.809e+02 2.213e+02 +
f24 30 1.268e+03 1.254e+03 5.409e+01 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +

50 1.282e+03 1.283e+03 1.049e+01 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
f25 30 1.780e+03 1.781e+03 1.046e+01 1.749e+03 1.747e+03 1.070e+01 +

50 1.866e+03 1.866e+03 7.076e+00 1.815e+03 1.814e+03 8.022e+00 +
Total number of (+/–/=): (48/1/1)
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Πίνακας 4.12: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων FIPS:DE/rand/2
και FIPS:TDE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

FIPS:DE/rand/2 FIPS:TDE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 0.000e+00 1.140e-03 7.492e-03 + 0.000e+00 6.860e-03 4.111e-02 +
f3 30 5.373e+05 6.079e+05 2.831e+05 + 3.810e+05 4.056e+05 1.826e+05 +

50 4.667e+06 5.565e+06 4.507e+06 + 9.555e+05 1.079e+06 5.859e+05 +
f4 30 3.581e+01 2.442e+02 6.464e+02 + 7.306e+03 7.655e+03 2.637e+03 +

50 1.306e+03 1.641e+03 1.231e+03 + 2.004e+04 1.931e+04 4.259e+03 +
f5 30 5.186e+03 5.143e+03 8.013e+02 + 3.619e+03 3.538e+03 5.916e+02 +

50 7.063e+03 6.949e+03 9.818e+02 + 4.657e+03 4.727e+03 6.627e+02 +
f6 30 1.361e+01 1.268e+01 1.095e+01 + 1.939e+01 3.597e+01 4.064e+01 +

50 4.074e+01 5.653e+01 2.737e+01 + 6.222e+01 8.810e+01 6.819e+01 +
f7 30 6.729e+03 6.704e+03 1.477e+02 + 6.865e+03 6.842e+03 2.133e+02 +

50 9.071e+03 9.055e+03 1.651e+02 + 9.228e+03 9.253e+03 2.641e+02 +
f8 30 2.100e+01 2.099e+01 5.169e-02 – 2.099e+01 2.098e+01 6.824e-02 –

50 2.115e+01 2.115e+01 4.101e-02 = 2.116e+01 2.115e+01 3.189e-02 =
f9 30 2.637e+01 2.854e+01 6.386e+00 + 2.686e+01 2.698e+01 6.635e+00 +

50 7.263e+01 7.315e+01 1.040e+01 + 5.870e+01 6.133e+01 1.013e+01 +
f10 30 3.234e+01 3.544e+01 1.695e+01 + 3.134e+01 3.086e+01 6.779e+00 +

50 8.159e+01 8.501e+01 1.440e+01 + 7.014e+01 7.132e+01 1.417e+01 +
f11 30 1.159e+01 1.545e+01 9.702e+00 + 1.185e+01 1.196e+01 2.325e+00 +

50 5.923e+01 4.992e+01 1.998e+01 + 2.387e+01 2.437e+01 3.438e+00 +
f12 30 1.299e+03 2.104e+03 2.493e+03 + 3.066e+03 3.670e+03 3.464e+03 +

50 1.392e+04 1.364e+04 1.144e+04 + 1.263e+04 1.408e+04 1.134e+04 +
f13 30 2.910e+00 3.192e+00 1.411e+00 + 2.797e+00 2.949e+00 6.968e-01 +

50 4.659e+00 5.496e+00 2.803e+00 + 4.594e+00 4.694e+00 8.625e-01 +
f14 30 1.168e+01 1.167e+01 4.321e-01 + 1.151e+01 1.147e+01 3.986e-01 +

50 2.155e+01 2.147e+01 4.193e-01 + 2.093e+01 2.078e+01 5.681e-01 +
f15 30 4.000e+02 3.754e+02 6.530e+01 + 3.119e+02 3.445e+02 5.427e+01 +

50 4.000e+02 3.630e+02 7.620e+01 + 4.000e+02 3.551e+02 7.709e+01 +
f16 30 6.798e+01 1.380e+02 1.339e+02 + 6.027e+01 1.740e+02 1.904e+02 +

50 5.663e+01 6.513e+01 3.390e+01 + 4.877e+01 7.650e+01 9.686e+01 +
f17 30 6.372e+01 1.164e+02 1.052e+02 + 6.647e+01 1.700e+02 1.842e+02 +

50 6.479e+01 7.626e+01 5.689e+01 + 6.394e+01 9.427e+01 1.014e+02 +
f18 30 9.706e+02 9.313e+02 7.494e+01 + 9.630e+02 9.288e+02 7.394e+01 +

50 1.002e+03 9.840e+02 6.248e+01 + 9.787e+02 9.660e+02 4.164e+01 +
f19 30 9.729e+02 9.517e+02 6.263e+01 + 9.621e+02 9.393e+02 6.294e+01 +

50 1.004e+03 9.856e+02 6.329e+01 + 9.827e+02 9.540e+02 9.002e+01 +
f20 30 9.691e+02 9.357e+02 7.328e+01 + 9.583e+02 9.262e+02 7.171e+01 +

50 9.990e+02 9.781e+02 6.715e+01 + 9.865e+02 9.744e+02 3.637e+01 +
f21 30 5.000e+02 5.187e+02 9.839e+01 + 5.000e+02 5.194e+02 1.007e+02 +

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 + 5.000e+02 5.720e+02 1.936e+02 +
f22 30 1.006e+03 1.004e+03 1.734e+01 + 9.987e+02 1.000e+03 1.827e+01 +

50 1.074e+03 1.077e+03 1.170e+01 + 1.077e+03 1.077e+03 1.523e+01 +
f23 30 5.000e+02 5.381e+02 1.398e+02 + 5.000e+02 5.205e+02 9.989e+01 +

50 5.000e+02 5.545e+02 1.868e+02 + 5.000e+02 5.862e+02 2.213e+02 +
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 + 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +

50 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 + 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
f25 30 1.749e+03 1.747e+03 7.632e+00 + 1.744e+03 1.744e+03 1.096e+01 +

50 1.807e+03 1.807e+03 6.792e+00 + 1.812e+03 1.812e+03 8.940e+00 +
Total number of (+/–/=): (48/1/1) Total number of (+/–/=): (48/1/1)
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Πίνακας 4.13: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου UPSO και του υβριδικού αλ-
γορίθμου UPSO:DE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

UPSO UPSO:DE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 1.269e+03 1.306e+03 7.328e+02 0.000e+00 1.115e+01 3.569e+01 +

50 6.840e+02 7.100e+02 3.290e+02 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 6.688e+03 7.602e+03 5.290e+03 0.000e+00 5.032e-02 3.380e-01 +

50 3.632e+03 4.220e+03 2.894e+03 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f3 30 4.308e+07 5.303e+07 3.856e+07 4.715e+05 5.827e+05 3.593e+05 +

50 4.885e+07 5.340e+07 3.743e+07 1.922e+05 2.047e+05 1.143e+05 +
f4 30 1.913e+04 1.876e+04 6.086e+03 1.246e+01 6.605e+01 1.234e+02 +

50 1.353e+04 1.449e+04 4.462e+03 0.000e+00 1.340e-03 5.009e-03 +
f5 30 1.268e+04 1.282e+04 2.288e+03 4.335e+03 4.602e+03 1.181e+03 +

50 1.177e+04 1.207e+04 2.304e+03 6.300e+03 6.330e+03 1.679e+03 +
f6 30 6.826e+06 1.187e+07 1.355e+07 8.930e+01 8.370e+04 4.973e+05 +

50 1.160e+06 2.731e+06 3.667e+06 1.848e+01 2.034e+01 2.199e+01 +
f7 30 7.513e+03 7.524e+03 3.409e+02 7.813e+03 7.802e+03 2.404e+02 –

50 7.419e+03 7.420e+03 3.034e+02 7.725e+03 7.713e+03 1.853e+02 –
f8 30 2.096e+01 2.095e+01 5.009e-02 2.098e+01 2.098e+01 4.811e-02 –

50 2.094e+01 2.093e+01 5.023e-02 2.097e+01 2.096e+01 4.350e-02 –
f9 30 7.719e+01 7.839e+01 1.689e+01 4.079e+01 4.047e+01 1.103e+01 +

50 6.326e+01 6.520e+01 1.764e+01 4.079e+01 4.209e+01 1.191e+01 +
f10 30 1.526e+02 1.589e+02 5.514e+01 4.129e+01 4.673e+01 2.823e+01 +

50 1.453e+02 1.442e+02 4.564e+01 3.731e+01 7.085e+01 6.409e+01 +
f11 30 3.164e+01 3.140e+01 4.692e+00 1.455e+01 1.666e+01 7.222e+00 +

50 2.910e+01 2.954e+01 4.439e+00 9.605e+00 1.125e+01 8.024e+00 +
f12 30 7.752e+04 8.984e+04 5.430e+04 2.678e+03 4.814e+03 5.487e+03 +

50 6.052e+04 7.135e+04 4.785e+04 1.891e+03 3.180e+03 4.053e+03 +
f13 30 8.489e+00 9.231e+00 4.563e+00 3.091e+00 3.330e+00 8.610e-01 +

50 6.236e+00 6.478e+00 2.102e+00 2.846e+00 2.946e+00 7.385e-01 +
f14 30 1.289e+01 1.283e+01 4.178e-01 1.268e+01 1.253e+01 6.116e-01 +

50 1.282e+01 1.274e+01 4.817e-01 1.277e+01 1.271e+01 4.678e-01 =
f15 30 5.373e+02 5.305e+02 9.060e+01 3.255e+02 3.527e+02 9.148e+01 +

50 5.087e+02 4.843e+02 1.137e+02 4.000e+02 3.777e+02 9.675e+01 +
f16 30 3.827e+02 3.865e+02 1.416e+02 8.047e+01 1.546e+02 1.503e+02 +

50 2.909e+02 3.287e+02 1.336e+02 2.138e+02 2.171e+02 1.296e+02 +
f17 30 3.486e+02 3.875e+02 1.322e+02 1.241e+02 1.678e+02 1.301e+02 +

50 3.100e+02 3.497e+02 1.259e+02 2.456e+02 2.710e+02 1.000e+02 +
f18 30 1.051e+03 1.047e+03 3.627e+01 1.003e+03 9.833e+02 7.023e+01 +

50 1.035e+03 1.033e+03 3.041e+01 1.022e+03 1.006e+03 5.580e+01 +
f19 30 1.040e+03 1.049e+03 4.636e+01 1.002e+03 9.740e+02 7.272e+01 +

50 1.027e+03 1.028e+03 3.344e+01 1.016e+03 9.852e+02 8.262e+01 +
f20 30 1.043e+03 1.044e+03 2.626e+01 9.900e+02 9.617e+02 7.339e+01 +

50 1.027e+03 1.026e+03 2.788e+01 1.017e+03 9.980e+02 6.876e+01 +
f21 30 1.162e+03 1.021e+03 2.099e+02 5.000e+02 5.127e+02 5.931e+01 +

50 7.525e+02 8.542e+02 2.499e+02 5.000e+02 5.000e+02 5.051e-04 +
f22 30 1.106e+03 1.109e+03 4.488e+01 1.057e+03 1.054e+03 3.798e+01 +

50 1.085e+03 1.086e+03 4.747e+01 1.055e+03 1.053e+03 3.036e+01 +
f23 30 1.156e+03 1.030e+03 2.002e+02 5.000e+02 5.411e+02 1.448e+02 +

50 1.049e+03 9.335e+02 2.551e+02 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 +
f24 30 1.141e+03 9.806e+02 3.183e+02 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +

50 5.298e+02 6.952e+02 3.888e+02 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
f25 30 1.778e+03 1.778e+03 1.256e+01 1.769e+03 1.767e+03 1.031e+01 +

50 1.769e+03 1.771e+03 1.389e+01 1.770e+03 1.769e+03 9.494e+00 =
Total number of (+/–/=): (44/4/2)
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Πίνακας 4.14: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων UPSO:DE/rand/2
και UPSO:TDE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

UPSO:DE/rand/2 UPSO:TDE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 5.600e-04 3.818e-03 + 0.000e+00 4.000e-05 2.828e-04 +

50 0.000e+00 4.000e-05 1.979e-04 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f2 30 0.000e+00 1.020e-03 2.190e-03 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 3.450e-01 6.988e-01 1.017e+00 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +
f3 30 7.485e+05 1.103e+06 1.135e+06 + 5.068e+05 5.212e+05 2.279e+05 +

50 1.098e+06 1.442e+06 1.337e+06 + 4.470e+05 5.147e+05 2.627e+05 +
f4 30 1.450e+00 2.466e+00 2.450e+00 + 9.230e-01 2.132e+00 2.568e+00 +

50 1.261e+01 2.093e+01 3.546e+01 + 3.400e-02 7.682e-02 1.300e-01 +
f5 30 8.583e+03 8.398e+03 1.048e+03 + 4.486e+03 4.799e+03 1.273e+03 +

50 7.946e+03 7.927e+03 1.067e+03 + 5.411e+03 5.738e+03 1.690e+03 +
f6 30 5.959e+00 5.795e+00 3.843e+00 + 2.160e+01 3.938e+01 4.717e+01 +

50 9.178e+00 1.485e+01 1.959e+01 + 8.322e+00 8.388e+00 9.917e+00 +
f7 30 7.325e+03 7.286e+03 2.317e+02 + 7.829e+03 7.812e+03 2.308e+02 –

50 7.134e+03 7.091e+03 1.528e+02 + 7.774e+03 7.739e+03 2.122e+02 –
f8 30 2.100e+01 2.098e+01 5.656e-02 – 2.097e+01 2.096e+01 5.457e-02 =

50 2.096e+01 2.095e+01 5.223e-02 – 2.096e+01 2.094e+01 5.685e-02 =
f9 30 5.671e+01 5.819e+01 1.534e+01 + 3.930e+01 4.167e+01 1.408e+01 +

50 5.572e+01 5.717e+01 1.477e+01 + 3.880e+01 3.761e+01 1.051e+01 +
f10 30 1.295e+02 1.118e+02 6.239e+01 + 4.676e+01 9.200e+01 7.336e+01 +

50 1.532e+02 1.284e+02 6.151e+01 = 5.273e+01 9.895e+01 6.778e+01 +
f11 30 3.579e+01 2.791e+01 1.310e+01 = 1.417e+01 1.557e+01 5.399e+00 +

50 3.621e+01 3.014e+01 1.232e+01 – 7.917e+00 1.132e+01 9.895e+00 +
f12 30 1.989e+03 2.706e+03 3.458e+03 + 1.992e+03 3.049e+03 3.232e+03 +

50 1.500e+03 3.142e+03 4.370e+03 + 1.429e+03 2.281e+03 3.023e+03 +
f13 30 3.258e+00 3.456e+00 1.053e+00 + 3.194e+00 3.304e+00 1.034e+00 +

50 3.154e+00 3.365e+00 1.071e+00 + 3.019e+00 3.215e+00 8.605e-01 +
f14 30 1.300e+01 1.292e+01 4.140e-01 = 1.271e+01 1.254e+01 6.114e-01 +

50 1.297e+01 1.289e+01 4.299e-01 = 1.266e+01 1.254e+01 4.786e-01 +
f15 30 4.000e+02 3.523e+02 8.342e+01 + 3.110e+02 3.420e+02 9.342e+01 +

50 4.000e+02 3.901e+02 8.137e+01 + 3.000e+02 3.402e+02 8.983e+01 +
f16 30 2.493e+02 2.713e+02 8.026e+01 + 1.476e+02 1.918e+02 1.473e+02 +

50 2.368e+02 2.529e+02 1.042e+02 + 2.337e+02 2.777e+02 1.099e+02 +
f17 30 2.669e+02 3.006e+02 8.620e+01 + 2.520e+02 2.903e+02 1.380e+02 +

50 2.677e+02 2.920e+02 1.032e+02 + 2.438e+02 3.080e+02 1.035e+02 =
f18 30 1.009e+03 1.002e+03 4.283e+01 + 9.924e+02 9.627e+02 7.874e+01 +

50 9.966e+02 9.928e+02 2.924e+01 + 1.018e+03 9.866e+02 8.327e+01 +
f19 30 1.008e+03 9.988e+02 5.215e+01 + 9.933e+02 9.567e+02 8.142e+01 +

50 9.948e+02 9.961e+02 9.678e+00 + 1.015e+03 9.896e+02 7.872e+01 +
f20 30 1.012e+03 9.822e+02 7.535e+01 + 9.940e+02 9.721e+02 6.738e+01 +

50 9.960e+02 9.969e+02 1.033e+01 + 1.021e+03 9.903e+02 7.944e+01 =
f21 30 5.000e+02 5.120e+02 5.938e+01 + 5.001e+02 5.663e+02 1.709e+02 +

50 5.000e+02 5.240e+02 8.221e+01 + 5.000e+02 5.248e+02 1.066e+02 +
f22 30 1.038e+03 1.040e+03 2.096e+01 + 1.039e+03 1.035e+03 2.602e+01 +

50 1.028e+03 1.031e+03 1.829e+01 + 1.046e+03 1.052e+03 2.912e+01 +
f23 30 5.000e+02 5.000e+02 2.399e-04 + 5.002e+02 5.799e+02 1.881e+02 +

50 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 + 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 +
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 + 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +

50 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 + 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 +
f25 30 1.762e+03 1.761e+03 9.534e+00 + 1.765e+03 1.763e+03 1.048e+01 +

50 1.759e+03 1.758e+03 6.791e+00 + 1.773e+03 1.771e+03 9.548e+00 =
Total number of (+/–/=): (43/3/4) Total number of (+/–/=): (43/2/5)
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ο τελεστής εξέλιξης των θέσεων των σωματιδίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις καλύτερες προσωπικές θέσεις του σμήνους (όπως στους αλγόριθμους FIPS και
UPSO), η εφαρμογή μίας «ευφυής» διαδικασίας εξέλιξης των καλύτερων προσω-
πικών θέσεων συνιστάται ιδιαιτέρως, καθώς αυτή η διαδικασία επιφέρει σημαντι-
κές βελτιώσεις στην ποιότητα των υποψήφιων λύσεων με μια σχετικά μικρή υπο-
λογιστική επιβάρυνση. Επιπλέον, με βάση τη στατιστική ανάλυση των επιδόσεών
τους, όλοι οι υβριδικοί αλγόριθμοι έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές απόδο-
σης έναντι του αντίστοιχου αλγορίθμου ΒΣΣ (εδώ του αλγορίθμου FIPS και UPSO).
Τέλος, μεταξύ των υβριδικών αλγορίθμων τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζουν
οι εκδόσεις που ενσωματώνουν τη στρατηγική μετάλλαξης TDE/rand/1, δηλαδή
ο FIPS:TDE/rand/1 και ο UPSO:TDE/rand/1.

Η παράγραφος τελειώνει με παρουσίαση και συζήτηση των πειραματικών απο-
τελεσμάτων του αλγορίθμου CLPSO [166] και των αντίστοιχων προτεινόμενων υβρι-
δικών επεκτάσεων του. Έτσι όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.15 και στον Πί-
νακα 4.16, ο CLPSO είναι ο μόνος αλγόριθμος στον οποίο το προτεινόμενο πλαίσιο
δεν έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση. Απεναντίας, η εφαρμογή του χειροτερεύει την
απόδοση του αλγορίθμου CLPSO σχεδόν σε όλες τις συναρτήσεις που έχουν πολλα-
πλούς τοπικούς ελαχιστοποιητές. Οι προτεινόμενοι υβριδικοί αλγόριθμοι παράγουν
βελτίωση των επιδόσεων του CLPSO περίπου στις μισές συναρτήσεις του συνόλου
CEC 2005, κυρίως στην πρώτη (unimodal) και τελευταία κλάση (hybrid composi-
tion) συναρτήσεων.

Ειδικότερα, όλοι οι υβριδικοί αλγόριθμοι είτε λειτουργούν παρόμοια, είτε πα-
ρουσιάζουν βελτιωμένες επιδόσεις έναντι του CLPSO στις πέντε πρώτες συναρτή-
σεις (f1 − f5). Στην τελευταία κλάση συναρτήσεων του CEC 2005, ο αλγόριθμος
CLPSO:DE/rand/1 και ο CLPSO:TDE/rand/1 αποδίδουν παρόμοια, ενώ παρου-
σιάζουν αυξημένη απόδοση σε έξι συναρτήσεις (f16, f17, και f22 − f25). Είναι ενδια-
φέρον να παρατηρηθεί ότι ενώ η απόδοσή τους είναι χειρότερη στις εκδόσεις των
συναρτήσεων f18− f20 διάστασης 30, στις εκδόσεις διάστασης 50 συμβαίνει το ακρι-
βώς αντίθετο. Ο αλγόριθμος CLPSO:DE/rand/2 συμπεριφέρεται καλύτερα από τον
CLPSO μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις, στις συναρτήσεις f17 − f20. Παρ ’όλα αυτά,
εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα στατιστικά τεστ, παρατηρείται ότι υπάρχει ση-
μαντική διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των εξεταζόμενων αλγορίθμων, με τις κα-
λύτερες επιδόσεις αλγορίθμου να παρουσιάζει ο αλγόριθμος CLPSO:DE/rand/1.
Ακόμα και οι δύο CLPSO:DE/rand/1 και CLPSO:TDE/rand/1 είναι στατιστικά
καλύτεροι συγκριτικά με τον αλγόριθμο CLPSO, ενώ παρατηρείται οριακή διαφορά
απόδοσης μεταξύ των αλγορίθμων CLPSO:DE/rand/1, CLPSO:TDE/rand/1 και
των CLPSO, CLPSO:TDE/rand/1.

Η παραπάνω συμπεριφορά μπορεί να δικαιολογηθεί παρατηρώντας τα χαρακτη-
ριστικά της δομής του αλγορίθμου CLPSO μαζί με τη δυναμική των Διαφοροεξελι-
κτικών Αλγορίθμων. Ειδικότερα, ο αλγόριθμος CLPSO ανανεώνει την ταχύτητα του
εκάστοτε σωματιδίου χρησιμοποιώντας μία διαδικασία μάθησης που βασίζεται στις
καλύτερες προσωπικές θέσεις του σμήνους. Συγκεκριμένα, ο CLPSO χρησιμοποιεί
τις καλύτερες θέσεις των σωματιδίων του σμήνους ως πρότυπα μάθησης προς τα
άλλα σωματίδια. Έτσι κάθε συντεταγμένη του εκάστοτε σωματιδίου προς εξέλιξη έχει
τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει με ένα στοχαστικό τρόπο πληροφορίες από διά-
φορα πρότυπα σωματίδια. Απώτερος, σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η ενσωμά-
τωση πληροφορίας από τα καλύτερα σωματίδια του σμήνους με σκοπό τη βελτίωση
της ολικής διερευνητικής συμπεριφοράς του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος CLPSO
έχει επιδείξει καλές επιδόσεις κυρίως σε συναρτήσεις με πολλαπλούς ελαχιστοποι-
ητές (multimodal), ενώ η απόδοσή του δεν ήταν η καλύτερη σε συναρτήσεις με ένα
μόνο ολικό ελαχιστοποιητή και καθόλου τοπικούς (unimodal) [166]. Παράλληλα,
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Πίνακας 4.15: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου CLPSO και του υβριδικού αλ-
γορίθμου CLPSO:DE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

CLPSO CLPSO:DE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
f2 30 3.828e+02 3.828e+02 1.060e+02 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 1.013e+04 1.021e+04 1.357e+03 2.100e-02 3.002e-02 3.293e-02 +
f3 30 1.204e+07 1.188e+07 3.107e+06 3.336e+05 3.406e+05 1.339e+05 +

50 5.084e+07 4.930e+07 1.161e+07 6.927e+05 6.661e+05 2.143e+05 +
f4 30 5.481e+03 5.396e+03 1.250e+03 7.700e-02 3.318e-01 8.563e-01 +

50 3.477e+04 3.428e+04 5.637e+03 2.968e+02 3.415e+02 2.116e+02 +
f5 30 4.011e+03 4.001e+03 4.276e+02 2.712e+03 2.683e+03 5.203e+02 +

50 9.753e+03 9.698e+03 7.903e+02 3.064e+03 3.070e+03 4.047e+02 +
f6 30 7.369e+00 1.779e+01 2.285e+01 1.102e+01 3.727e+01 6.968e+01 =

50 8.998e+01 8.705e+01 3.757e+01 4.090e+01 6.993e+01 6.255e+01 +
f7 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 =

50 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 =
f8 30 2.072e+01 2.072e+01 5.905e-02 2.098e+01 2.097e+01 5.312e-02 –

50 2.105e+01 2.104e+01 4.617e-02 2.117e+01 2.116e+01 4.574e-02 –
f9 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.990e+01 2.020e+01 1.056e+01 –

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 3.333e+01 3.271e+01 4.353e+00 –
f10 30 8.008e+01 8.023e+01 1.495e+01 4.531e+01 4.588e+01 1.263e+01 +

50 2.183e+02 2.173e+02 2.000e+01 1.871e+02 1.863e+02 2.020e+01 +
f11 30 2.548e+01 2.526e+01 1.854e+00 2.663e+01 2.533e+01 4.641e+00 –

50 5.263e+01 5.268e+01 2.212e+00 5.751e+01 5.730e+01 1.923e+00 –
f12 30 1.293e+04 1.324e+04 4.162e+03 2.044e+03 3.073e+03 2.817e+03 +

50 8.996e+04 8.949e+04 2.001e+04 1.051e+04 1.280e+04 9.229e+03 +
f13 30 1.979e+00 1.888e+00 3.977e-01 3.679e+00 3.785e+00 1.082e+00 –

50 7.093e+00 7.074e+00 6.947e-01 1.276e+01 1.267e+01 1.451e+00 –
f14 30 1.248e+01 1.248e+01 3.051e-01 1.254e+01 1.255e+01 3.082e-01 =

50 2.214e+01 2.212e+01 2.642e-01 2.254e+01 2.250e+01 2.506e-01 –
f15 30 4.116e+01 5.623e+01 5.212e+01 3.106e+02 3.471e+02 8.166e+01 –

50 1.301e+02 1.422e+02 5.276e+01 4.000e+02 3.439e+02 8.621e+01 –
f16 30 1.413e+02 1.453e+02 3.171e+01 7.145e+01 1.260e+02 1.226e+02 +

50 1.967e+02 1.969e+02 3.751e+01 1.344e+02 1.427e+02 5.437e+01 +
f17 30 2.084e+02 2.134e+02 3.624e+01 1.074e+02 1.503e+02 1.337e+02 +

50 2.767e+02 2.822e+02 3.860e+01 1.935e+02 2.005e+02 3.869e+01 +
f18 30 9.132e+02 8.993e+02 7.031e+01 9.199e+02 9.008e+02 4.830e+01 –

50 9.430e+02 9.414e+02 1.894e+01 9.333e+02 9.313e+02 2.106e+01 +
f19 30 9.140e+02 9.102e+02 1.853e+01 9.192e+02 8.921e+02 5.571e+01 –

50 9.435e+02 9.418e+02 1.317e+01 9.328e+02 9.184e+02 9.196e+01 +
f20 30 9.132e+02 9.119e+02 8.572e+00 9.226e+02 9.173e+02 3.076e+01 –

50 9.430e+02 9.438e+02 4.918e+00 9.327e+02 9.247e+02 3.453e+01 +
f21 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 5.520e+02 1.781e+02 –

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 =
f22 30 9.603e+02 9.609e+02 1.477e+01 9.143e+02 9.133e+02 1.587e+01 +

50 9.912e+02 9.917e+02 7.240e+00 9.614e+02 9.619e+02 8.822e+00 +
f23 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 6.110e+02 2.349e+02 –

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 5.000e+02 5.251e+02 1.087e+02 =
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 2.000e+02 2.000e+02 4.950e-03 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
f25 30 1.659e+03 1.659e+03 4.102e+00 1.648e+03 1.646e+03 8.901e+00 +

50 1.701e+03 1.702e+03 2.610e+00 1.697e+03 1.696e+03 5.477e+00 +
Total number of (+/–/=): (24/16/10)
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Πίνακας 4.16: Πειραματικά αποτελέσματα των υβριδικών αλγορίθμων CLPSO:DE/rand/2
και CLPSO:TDE/rand/1, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.

CLPSO:DE/rand/2 CLPSO:TDE/rand/1
fi D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
f1 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 =
f2 30 0.000e+00 1.000e-04 3.030e-04 + 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 +

50 1.014e+04 9.933e+03 2.373e+03 = 1.027e+01 1.128e+01 7.425e+00 +
f3 30 4.047e+05 4.646e+05 2.456e+05 + 3.712e+05 4.149e+05 1.674e+05 +

50 5.399e+07 5.356e+07 1.281e+07 = 1.249e+06 1.439e+06 6.393e+05 +
f4 30 9.700e-01 1.456e+00 1.583e+00 + 4.900e-02 1.709e-01 2.517e-01 +

50 3.341e+04 3.254e+04 5.068e+03 = 1.563e+03 1.704e+03 6.936e+02 +
f5 30 1.213e+03 1.277e+03 5.506e+02 + 2.937e+03 3.060e+03 6.308e+02 +

50 8.794e+03 8.800e+03 7.676e+02 + 3.888e+03 3.895e+03 5.917e+02 +
f6 30 1.340e-01 5.998e-01 1.191e+00 + 7.037e+01 6.755e+01 5.690e+01 –

50 4.240e+01 5.339e+01 2.736e+01 + 4.263e+01 6.680e+01 3.517e+01 +
f7 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 = 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 =

50 6.195e+03 6.195e+03 5.345e-03 – 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 =
f8 30 2.097e+01 2.096e+01 7.255e-02 – 2.098e+01 2.098e+01 5.331e-02 –

50 2.117e+01 2.116e+01 3.962e-02 – 2.118e+01 2.117e+01 3.914e-02 –
f9 30 2.436e+00 2.792e+00 1.584e+00 – 2.479e+00 5.407e+00 7.859e+00 –

50 3.350e+01 3.279e+01 4.242e+00 – 3.373e+01 3.319e+01 4.141e+00 –
f10 30 8.011e+01 7.937e+01 1.377e+01 = 5.297e+01 5.392e+01 1.203e+01 +

50 2.974e+02 2.955e+02 1.961e+01 – 1.765e+02 1.749e+02 2.034e+01 +
f11 30 2.761e+01 2.744e+01 1.658e+00 – 2.705e+01 2.684e+01 1.670e+00 –

50 5.783e+01 5.784e+01 1.716e+00 – 5.686e+01 5.698e+01 1.847e+00 –
f12 30 2.637e+04 2.540e+04 5.554e+03 – 1.930e+03 3.118e+03 3.229e+03 +

50 1.894e+05 1.911e+05 3.140e+04 – 7.859e+03 1.079e+04 9.715e+03 +
f13 30 4.396e+00 4.461e+00 5.141e-01 – 3.893e+00 4.088e+00 6.032e-01 –

50 1.615e+01 1.600e+01 1.238e+00 – 1.320e+01 1.318e+01 1.332e+00 –
f14 30 1.275e+01 1.271e+01 2.222e-01 – 1.245e+01 1.239e+01 3.126e-01 =

50 2.263e+01 2.262e+01 1.905e-01 – 2.245e+01 2.242e+01 2.147e-01 –
f15 30 4.000e+02 3.781e+02 7.639e+01 – 3.593e+02 3.628e+02 7.260e+01 –

50 4.000e+02 3.801e+02 6.044e+01 – 4.000e+02 3.423e+02 9.073e+01 –
f16 30 1.036e+02 1.032e+02 1.660e+01 + 7.016e+01 1.238e+02 1.270e+02 +

50 2.127e+02 2.129e+02 1.412e+01 – 1.262e+02 1.398e+02 5.774e+01 +
f17 30 1.557e+02 1.585e+02 4.209e+01 + 1.093e+02 2.001e+02 1.521e+02 +

50 2.708e+02 2.716e+02 1.624e+01 = 1.877e+02 1.938e+02 3.733e+01 +
f18 30 9.074e+02 9.078e+02 1.582e+00 + 9.238e+02 9.073e+02 4.805e+01 –

50 9.339e+02 9.287e+02 2.658e+01 + 9.354e+02 9.274e+02 3.420e+01 +
f19 30 9.078e+02 9.058e+02 1.536e+01 + 9.226e+02 9.176e+02 3.155e+01 –

50 9.353e+02 9.325e+02 1.912e+01 + 9.335e+02 9.234e+02 3.782e+01 +
f20 30 9.085e+02 9.066e+02 1.547e+01 + 9.273e+02 9.095e+02 4.903e+01 –

50 9.345e+02 9.290e+02 2.660e+01 + 9.349e+02 9.345e+02 1.121e+01 +
f21 30 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 = 5.000e+02 6.622e+02 2.806e+02 –

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 5.000e+02 5.329e+02 1.384e+02 =
f22 30 9.191e+02 9.181e+02 1.020e+01 + 9.093e+02 9.099e+02 1.552e+01 +

50 9.935e+02 9.934e+02 7.254e+00 = 9.596e+02 9.572e+02 8.136e+00 +
f23 30 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 = 5.000e+02 5.988e+02 2.338e+02 –

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 5.000e+02 5.120e+02 5.938e+01 =
f24 30 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

50 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
f25 30 1.664e+03 1.664e+03 3.667e+00 – 1.643e+03 1.643e+03 8.630e+00 +

50 1.709e+03 1.709e+03 2.369e+00 – 1.692e+03 1.691e+03 5.838e+00 +
Total number of (+/–/=): (16/19/15) Total number of (+/–/=): (24/17/9)
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όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, οι στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ με ολικό διε-
ρευνητικό χαρακτήρα, έχουν την τάση να κατανέμουν τα άτομα του πληθυσμού που
εξελίσσουν στις περιοχές γύρω από τους ελαχιστοποιητές του εκάστοτε προβλήμα-
τος. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση, ο συνδυασμός
των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει σε αντικρουόμενες επι-
δράσεις. Σε προβλήματα με ένα ολικό ελαχιστοποιητή, χωρίς τοπικούς ελαχιστοποι-
ητές (unimodal), μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο τοπική διερευνητική συμπεριφορά
επιφέροντας βελτίωση στην απόδοση του συνολικού σχήματος, ενώ σε προβλήματα
με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές μπορεί να διασκορπίσει γρήγορα τα σωματίδια σε
πολλά βέλτιστα, ενισχύοντας τα ολικά διερευνητικά χαρακτηριστικά του συνολικού
σχήματος. Αν και το τελευταίο μπορεί να αυξήσει την απόδοση του σχήματος, μπο-
ρεί επίσης να οδηγήσει γρήγορα τις καλύτερες προσωπικές θέσεις των ατόμων σε ένα
στάδιο στασιμότητας [156] και συνεπώς να εμποδίσει την απόδοση του συνολικού
σχήματος.

4.5.3 Υβριδισμός αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων
χρησιμοποιώντας γνωστούς Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους

Τα πειραματικά αποτελέσματα ολοκληρώνονται με την ενσωμάτωση γνωστών
Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων στους παραπάνω αλγορίθμους ΒΣΣ. Συγκεκριμένα
θα ενσωματωθούν στους αλγορίθμους BBPSO και CLPSO τέσσερις πολύ γνωστοί
Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι:

– “Self-Adaptive Control Parameters in DE algorithm” (jDE) [27],
– “Adaptive Differential Evolution with optional external archive algorithm”
(JADE) [331,332],

– “Differential Evolution algorithm with Strategy Adaptation” (SaDE) [247,
248],

– “Differential Evolution with Global and Local Neighborhoods” (DEGL) [50,
114],

Οι Πίνακες 4.17–4.22 παρουσιάζουν τα εκτενή πειραματικά αποτελέσματα των
αλγορίθμων BBPSO και CLPSO, καθώς και των αντίστοιχων υβριδικών μεθόδων.
Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι στην πλειοψηφία των συναρτήσεων οι προτεινό-
μενοι υβριδικοί αλγόριθμοι έχουν είτε ανώτερη, είτε παρόμοια απόδοση συγκριτικά
με τους αντίστοιχους κλασικούς ΒΣΣ αλγορίθμους. Η επίδραση του προτεινόμενου
πλαισίου είναι εμφανής κυρίως στην πρώτη (unimodal) και την τελευταία (hybrid
composition) κλάση συναρτήσεων του συνόλου CEC 2005. Αξίζει να παρατηρηθεί
ότι η επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου στον αλγόριθμο CLPSO έχει αλλάξει εξ’
ολοκλήρου. Η δυναμική των παραπάνω ΔΕΑ βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του
CLPSO, ειδικά με την ενσωμάτωση του αλγορίθμου DEGL (δηλαδή στον υβριδικό
αλγόριθμο CLPSO:DEGL) καθώς, όπως παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο,
είναι ένας από τους καλύτερους αλγορίθμους σε αυτό το κεφάλαιο.

Επιπρόσθετα, μεταξύ των προτεινόμενων αλγορίθμων, τις καλύτερες επιδόσεις
παρουσιάζουν οι υβριδικοί αλγόριθμοι που ενσωματώνουν είτε τον JADE είτε τον
DEGL. Στην περίπτωση του αλγορίθμου BBPSO και οι δύο υβριδικοί αλγόριθμοι,
BBPSO:JADE και BBPSO:DEGL, αποφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε 13 συναρ-
τήσεις, ενώ ο BBPSO:jDE και ο BBPSO:SADE σε 10 συναρτήσεις αντίστοιχα. Στην
περίπτωση του αλγορίθμου CLPSO ο πιο ελπιδοφόρος υβριδικός αλγόριθμος είναι
ο CLPSO:DEGL, δεδομένου ότι παράγει σημαντικά ανώτερες επιδόσεις έναντι του
CLPSO σε 20 συναρτήσεις.

Συνοψίζοντας, η ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου σε οποιοδήποτε αλγό-
ριθμο ΒΣΣ είναι απλή, εύκολη και όπως προτείνεται από εκτεταμένα πειραματικά
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Πίνακας 4.17: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου BBPSO και των αντίστοιχων
υβριδικών αλγορίθμων, στις συναρτήσεις f1 − f12 του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005.

f1 f2
Algorithm D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
BBPSO 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.000e-03 9.260e-03 8.480e-03

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.407e+02 2.886e+02 1.452e+02
BBPSO:jDE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 7.500e-03 2.158e-02 4.149e-02 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.456e+02 2.779e+02 1.173e+02 =
BBPSO:JADE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 3.000e-03 1.166e-02 2.664e-02 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.527e+02 2.748e+02 1.226e+02 =
BBPSO:SADE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 6.000e-03 1.304e-02 2.119e-02 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.616e+02 2.803e+02 1.379e+02 =
BBPSO:DEGL 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 1.300e-02 2.044e-02 1.992e-02 –

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.432e+02 2.753e+02 1.425e+02 =
f3 f4

BBPSO 30 1.243e+06 1.295e+06 5.728e+05 1.962e+03 2.307e+03 1.188e+03
50 3.693e+06 3.709e+06 9.352e+05 3.026e+04 2.965e+04 6.094e+03

BBPSO:jDE 30 1.174e+06 1.249e+06 5.851e+05 = 1.479e+03 1.654e+03 9.787e+02 +
50 3.624e+06 3.767e+06 1.067e+06 = 2.789e+04 2.911e+04 6.197e+03 =

BBPSO:JADE 30 1.314e+06 1.441e+06 6.787e+05 = 9.637e+02 1.330e+03 9.517e+02 +
50 3.619e+06 3.815e+06 1.077e+06 = 2.622e+04 2.627e+04 5.887e+03 +

BBPSO:SADE 30 1.396e+06 1.472e+06 6.310e+05 = 9.130e+02 1.083e+03 6.935e+02 +
50 4.127e+06 4.276e+06 1.360e+06 – 2.208e+04 2.257e+04 5.153e+03 +

BBPSO:DEGL 30 1.152e+06 1.244e+06 5.385e+05 = 8.792e+02 9.866e+02 6.383e+02 +
50 3.702e+06 3.854e+06 1.284e+06 = 2.211e+04 2.302e+04 6.255e+03 +

f5 f6
BBPSO 30 5.243e+03 5.314e+03 1.033e+03 1.148e+01 2.796e+01 4.218e+01

50 1.295e+04 1.262e+04 1.969e+03 4.016e+01 5.831e+01 4.576e+01
BBPSO:jDE 30 4.585e+03 4.733e+03 9.571e+02 + 1.802e+01 3.151e+01 3.791e+01 =

50 1.224e+04 1.212e+04 1.641e+03 = 8.146e+01 7.447e+01 4.285e+01 =
BBPSO:JADE 30 4.726e+03 4.657e+03 7.968e+02 + 1.616e+01 3.926e+01 7.156e+01 =

50 1.164e+04 1.162e+04 1.791e+03 + 7.508e+01 6.557e+01 3.765e+01 =
BBPSO:SADE 30 4.775e+03 4.770e+03 1.059e+03 + 1.887e+01 4.006e+01 4.486e+01 –

50 1.166e+04 1.181e+04 1.643e+03 + 7.619e+01 7.304e+01 5.615e+01 =
BBPSO:DEGL 30 4.578e+03 4.480e+03 1.035e+03 + 2.040e+01 4.057e+01 4.745e+01 –

50 1.069e+04 1.076e+04 1.942e+03 + 7.396e+01 7.125e+01 5.296e+01 =
f7 f8

BBPSO 30 4.696e+03 4.696e+03 5.039e-01 2.095e+01 2.094e+01 5.696e-02
50 6.195e+03 6.197e+03 4.553e+00 2.115e+01 2.114e+01 2.978e-02

BBPSO:jDE 30 4.696e+03 4.696e+03 1.098e-02 = 2.096e+01 2.096e+01 4.627e-02 =
50 6.195e+03 6.196e+03 1.758e+00 = 2.114e+01 2.114e+01 3.791e-02 =

BBPSO:JADE 30 4.696e+03 4.696e+03 1.414e-03 = 2.095e+01 2.095e+01 4.929e-02 =
50 6.195e+03 6.196e+03 1.006e+00 + 2.113e+01 2.113e+01 4.247e-02 =

BBPSO:SADE 30 4.696e+03 4.696e+03 2.399e-03 = 2.097e+01 2.096e+01 6.451e-02 =
50 6.195e+03 6.195e+03 2.709e-01 + 2.114e+01 2.113e+01 3.721e-02 =

BBPSO:DEGL 30 4.696e+03 4.696e+03 1.116e-01 = 2.097e+01 2.095e+01 5.331e-02 =
50 6.195e+03 6.197e+03 4.057e+00 = 2.114e+01 2.114e+01 3.603e-02 =

f9 f10
BBPSO 30 5.622e+01 5.635e+01 1.079e+01 7.213e+01 7.556e+01 1.919e+01

50 1.338e+02 1.329e+02 2.131e+01 1.691e+02 1.755e+02 4.101e+01
BBPSO:jDE 30 1.232e+01 1.335e+01 5.592e+00 + 7.539e+01 8.057e+01 1.834e+01 =

50 3.159e+01 3.377e+01 8.744e+00 + 1.726e+02 1.754e+02 3.789e+01 =
BBPSO:JADE 30 2.836e+01 2.973e+01 8.438e+00 + 8.009e+01 8.211e+01 2.184e+01 =

50 8.353e+01 7.963e+01 1.457e+01 + 1.512e+02 1.605e+02 3.897e+01 =
BBPSO:SADE 30 4.792e+00 5.704e+00 3.343e+00 + 6.965e+01 7.927e+01 2.813e+01 =

50 1.240e+01 1.261e+01 4.482e+00 + 1.740e+02 1.709e+02 3.390e+01 =
BBPSO:DEGL 30 4.875e+01 5.096e+01 1.355e+01 + 7.213e+01 7.223e+01 2.067e+01 =

50 1.254e+02 1.221e+02 1.952e+01 + 1.562e+02 1.593e+02 4.102e+01 +
f11 f12

BBPSO 30 2.790e+01 2.802e+01 1.926e+00 1.590e+03 2.585e+03 2.746e+03
50 5.483e+01 5.471e+01 3.821e+00 1.447e+04 1.505e+04 9.270e+03

BBPSO:jDE 30 2.835e+01 2.790e+01 2.507e+00 = 1.721e+03 2.834e+03 3.284e+03 =
50 5.558e+01 5.532e+01 3.098e+00 = 1.341e+04 1.480e+04 9.558e+03 =

BBPSO:JADE 30 2.801e+01 2.771e+01 2.939e+00 = 1.904e+03 2.754e+03 2.711e+03 =
50 5.527e+01 5.516e+01 2.880e+00 = 1.447e+04 1.708e+04 9.857e+03 =

BBPSO:SADE 30 2.838e+01 2.804e+01 2.568e+00 = 2.045e+03 2.841e+03 2.754e+03 =
50 5.556e+01 5.451e+01 3.592e+00 = 2.010e+04 1.935e+04 1.053e+04 –

BBPSO:DEGL 30 2.795e+01 2.771e+01 2.493e+00 = 3.136e+03 4.576e+03 4.325e+03 –
50 5.505e+01 5.474e+01 2.999e+00 = 1.408e+04 1.571e+04 8.759e+03 =
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Πίνακας 4.18: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου BBPSO και των αντίστοιχων
υβριδικών αλγορίθμων, στις συναρτήσεις f13 − f24 του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005.

f13 f14
Algorithm D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
BBPSO 30 6.252e+00 6.503e+00 1.855e+00 1.237e+01 1.229e+01 3.984e-01

50 1.763e+01 1.839e+01 4.973e+00 2.223e+01 2.209e+01 4.659e-01
BBPSO:jDE 30 3.909e+00 3.964e+00 1.116e+00 + 1.229e+01 1.229e+01 3.157e-01 =

50 1.059e+01 1.152e+01 3.881e+00 + 2.221e+01 2.214e+01 3.570e-01 =
BBPSO:JADE 30 4.971e+00 5.284e+00 1.664e+00 + 1.246e+01 1.239e+01 3.553e-01 =

50 1.521e+01 1.532e+01 4.473e+00 + 2.209e+01 2.207e+01 3.390e-01 =
BBPSO:SADE 30 2.104e+00 2.249e+00 5.793e-01 + 1.239e+01 1.238e+01 4.176e-01 =

50 5.190e+00 5.265e+00 1.102e+00 + 2.219e+01 2.210e+01 3.993e-01 =
BBPSO:DEGL 30 4.807e+00 4.755e+00 1.279e+00 + 1.248e+01 1.245e+01 3.008e-01 –

50 1.328e+01 1.369e+01 4.105e+00 + 2.209e+01 2.205e+01 4.329e-01 =
f15 f16

BBPSO 30 3.033e+02 3.249e+02 8.537e+01 1.187e+02 1.356e+02 5.300e+01
50 2.511e+02 2.834e+02 8.431e+01 1.318e+02 1.408e+02 3.960e+01

BBPSO:jDE 30 3.000e+02 2.831e+02 1.036e+02 = 1.214e+02 1.616e+02 9.723e+01 =
50 2.346e+02 2.692e+02 7.953e+01 = 1.306e+02 1.373e+02 2.888e+01 =

BBPSO:JADE 30 3.000e+02 3.311e+02 8.566e+01 = 1.358e+02 1.711e+02 1.049e+02 =
50 2.388e+02 2.869e+02 9.089e+01 = 1.304e+02 1.394e+02 5.168e+01 =

BBPSO:SADE 30 3.000e+02 2.891e+02 9.370e+01 = 1.140e+02 1.390e+02 7.860e+01 =
50 2.071e+02 2.688e+02 8.621e+01 = 1.340e+02 1.405e+02 3.155e+01 =

BBPSO:DEGL 30 3.000e+02 3.244e+02 8.845e+01 = 1.251e+02 1.597e+02 9.832e+01 =
50 3.452e+02 3.145e+02 8.870e+01 = 1.190e+02 1.289e+02 5.551e+01 +

f17 f18
BBPSO 30 1.580e+02 1.737e+02 6.599e+01 9.270e+02 9.101e+02 4.536e+01

50 2.038e+02 2.099e+02 4.542e+01 9.928e+02 9.935e+02 2.367e+01
BBPSO:jDE 30 1.433e+02 1.640e+02 7.868e+01 = 9.249e+02 9.191e+02 3.129e+01 =

50 2.037e+02 2.104e+02 4.645e+01 = 9.826e+02 9.835e+02 3.118e+01 +
BBPSO:JADE 30 1.410e+02 1.842e+02 9.689e+01 = 9.215e+02 9.068e+02 4.400e+01 +

50 1.941e+02 2.004e+02 6.386e+01 = 9.774e+02 9.818e+02 1.820e+01 +
BBPSO:SADE 30 1.446e+02 1.616e+02 6.112e+01 = 9.266e+02 9.211e+02 3.201e+01 =

50 2.101e+02 2.062e+02 4.960e+01 = 9.849e+02 9.879e+02 1.615e+01 =
BBPSO:DEGL 30 1.435e+02 1.789e+02 1.050e+02 = 9.228e+02 9.166e+02 3.037e+01 =

50 1.859e+02 1.910e+02 5.182e+01 = 9.823e+02 9.840e+02 1.814e+01 +
f19 f20

BBPSO 30 9.247e+02 9.209e+02 3.222e+01 9.247e+02 9.167e+02 3.558e+01
50 9.866e+02 9.913e+02 1.812e+01 9.868e+02 9.890e+02 2.113e+01

BBPSO:jDE 30 9.238e+02 9.156e+02 3.488e+01 = 9.231e+02 9.202e+02 2.576e+01 =
50 9.930e+02 9.921e+02 1.728e+01 = 9.896e+02 9.860e+02 3.296e+01 =

BBPSO:JADE 30 9.265e+02 9.149e+02 3.935e+01 = 9.223e+02 9.095e+02 4.115e+01 =
50 9.869e+02 9.872e+02 1.819e+01 = 9.910e+02 9.904e+02 1.693e+01 =

BBPSO:SADE 30 9.227e+02 9.128e+02 3.856e+01 = 9.249e+02 9.167e+02 3.540e+01 =
50 9.815e+02 9.843e+02 1.978e+01 + 9.838e+02 9.804e+02 4.138e+01 =

BBPSO:DEGL 30 9.246e+02 9.135e+02 3.880e+01 = 9.227e+02 9.036e+02 4.970e+01 =
50 9.851e+02 9.846e+02 1.684e+01 = 9.729e+02 9.713e+02 3.957e+01 +

f21 f22
BBPSO 30 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 9.649e+02 9.675e+02 2.823e+01

50 5.000e+02 5.199e+02 1.063e+02 1.006e+03 1.006e+03 1.564e+01
BBPSO:jDE 30 5.000e+02 5.263e+02 9.080e+01 = 9.486e+02 9.525e+02 2.552e+01 +

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 1.004e+03 1.004e+03 1.626e+01 =
BBPSO:JADE 30 5.000e+02 5.252e+02 1.090e+02 = 9.488e+02 9.514e+02 2.365e+01 +

50 5.000e+02 5.060e+02 4.243e+01 = 1.010e+03 1.008e+03 1.336e+01 =
BBPSO:SADE 30 5.000e+02 5.507e+02 1.513e+02 = 9.671e+02 9.679e+02 2.659e+01 =

50 5.000e+02 5.062e+02 4.355e+01 = 1.006e+03 1.008e+03 1.539e+01 =
BBPSO:DEGL 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.522e+02 9.559e+02 2.997e+01 +

50 5.000e+02 5.141e+02 9.977e+01 = 1.005e+03 1.003e+03 1.306e+01 =
f23 f24

BBPSO 30 5.000e+02 5.653e+02 1.887e+02 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.211e+02 1.374e+02

BBPSO:jDE 30 5.000e+02 5.510e+02 1.517e+02 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.272e+02 1.347e+02 = 2.000e+02 2.187e+02 1.325e+02 =

BBPSO:JADE 30 5.000e+02 5.592e+02 1.854e+02 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.262e+02 1.152e+02 = 2.000e+02 2.200e+02 1.413e+02 =

BBPSO:SADE 30 5.000e+02 5.386e+02 1.419e+02 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.334e+02 1.407e+02 = 2.000e+02 2.811e+02 2.779e+02 =

BBPSO:DEGL 30 5.000e+02 5.137e+02 9.722e+01 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.603e+02 2.410e+02 =
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Πίνακας 4.19: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου BBPSO και των αντίστοιχων
υβριδικών αλγορίθμων, στην συνάρτηση f25 του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005.

f25
Algorithm D Median Mean St.D.
BBPSO 30 1.669e+03 1.668e+03 7.609e+00

50 1.724e+03 1.724e+03 6.689e+00
BBPSO:jDE 30 1.665e+03 1.666e+03 6.955e+00 = Total number of (+/–/=): (9/0/41)50 1.720e+03 1.720e+03 6.691e+00 +
BBPSO:JADE 30 1.670e+03 1.669e+03 7.077e+00 = Total number of (+/–/=): (13/0/37)50 1.723e+03 1.723e+03 6.704e+00 =
BBPSO:SADE 30 1.667e+03 1.668e+03 6.660e+00 = Total number of (+/–/=): (10/3/37)50 1.723e+03 1.724e+03 7.326e+00 =
BBPSO:DEGL 30 1.667e+03 1.667e+03 6.809e+00 = Total number of (+/–/=): (13/4/33)50 1.722e+03 1.722e+03 7.218e+00 =

αποτελέσματα, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης του εκάστοτε αλγορίθ-
μου ΒΣΣ στην πλειονότητα των εξεταζόμενων περιπτώσεων, με μια σχετικά μικρή
υπολογιστική επιβάρυνση. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι γενικό και μπορούν να
υλοποιηθούν αρκετοί συνδυασμοί μεταξύ αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, σε μια προ-
σπάθεια να παραχθούν υβριδικοί αλγόριθμοι με καλύτερη απόδοση, σε μια συγκε-
κριμένη κατηγορία προβλημάτων.

Παρ’ όλα αυτά, πριν από την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου, ο ενδιαφε-
ρόμενος ερευνητής πρέπει να δώσει προσοχή στη συμπεριφορά και τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των αλγορίθμων που εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του
συνδυασμού των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, ο ενδιαφερόμενος ερευνητής πρέπει να
λάβει υπόψιν του τα κύρια χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των συγκεκριμένων αλγορίθμων, όπως αυτά συζητούνται στην Παράγραφο 4.4.2 και
στην Παράγραφο 4.4.3, καθώς επίσης και σε εργασίες τις βιβλιογραφίας που περι-
γράφουν τη δυναμική τους, όπως στις εργασίες [117,137,138,156,191,198,245,
273,283,313,314]. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υβριδοποίηση ενός αλγορίθμου ΒΣΣ
με έναν ΔΕΑ μπορεί να αλλάξει τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθ-
μων και να οδηγήσει σε ένα μη αποδοτικό υβριδικό σχήμα, π.χ. η ενσωμάτωση μιας
στρατηγικής μετάλλαξης ΔΕΑ με διερευνητικό χαρακτήρα στον αλγόριθμο CLPSO
(ανατρέξτε στις τελευταίες παραγράφους της Παραγράφου 4.5.2).

4.5.4 Συνολική απόδοση

Ο κύριος σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να διερευνήσει κατά πόσο είναι
δυνατόν να βελτιωθεί η απόδοσή ενός γνωστού αλγορίθμου ΒΣΣ, μέσω του προτει-
νόμενου πλαισίου χωρίς να καταστρέψει τη δυναμική του. Με βάση τα προαναφερ-
θέντα πειραματικά αποτελέσματα, συμπεραίνεται με ασφάλεια ότι αυτός ο σκοπός
έχει επιτευχθεί με επιτυχία μέσω του προτεινόμενου πλαισίου για την πλειοψηφία
των εξεταζόμενων αλγορίθμων ΒΣΣ.

Σε αυτή την παράγραφο τελειώνει η παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμά-
των, παρέχοντας μια συνοπτική σύγκριση των καλύτερων αλγορίθμων που χρησιμο-
ποιήθηκαν στο σύνολο των συναρτήσεων CEC 2005. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται
διαδικασίες για να δείξουν είτε στατιστικά, είτε γραφικά τη γενική συμπεριφορά
των εξεταζόμενων αλγορίθμων στο σύνολο των συναρτήσεων CEC 2005. Έτσι αρ-
χικά χρησιμοποιούνται τρία στατιστικά τεστ τα οποία είναι ικανά να κατατάξουν
τους εξεταζόμενους αλγορίθμους με βάση τις επιδόσεις τους στο σύνολο των συναρ-
τήσεων, ενώ απεικονίζεται γραφικά η συνολική συμπεριφορά αυτών μέσω του γρα-
φήματος της Εμπειρικής Αθροιστικής Συνάρτησης Κατανομής πιθανοτήτων. Τέλος
παρουσιάζονται γραφήματα σύγκλισης των εξεταζόμενων αλγορίθμων σε διάφορες
αντιπροσωπευτικές συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων.
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Πίνακας 4.20: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου CLPSO και των αντίστοιχων
υβριδικών αλγορίθμων, στις συναρτήσεις f1 − f12 του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005.

f1 f2
Algorithm D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
CLPSO 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 3.828e+02 3.828e+02 1.060e+02

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.013e+04 1.021e+04 1.357e+03
CLPSO:jDE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 3.384e+02 3.316e+02 1.032e+02 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 9.389e+03 9.517e+03 1.574e+03 +
CLPSO:JADE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 1.884e+02 1.951e+02 6.106e+01 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 7.163e+03 7.267e+03 1.331e+03 +
CLPSO:SADE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 1.172e+02 1.365e+02 7.185e+01 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 3.652e+03 4.199e+03 1.631e+03 +
CLPSO:DEGL 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 1.131e+02 1.144e+02 3.671e+01 +

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 6.699e+03 6.928e+03 1.277e+03 +
f3 f4

CLPSO 30 1.204e+07 1.188e+07 3.107e+06 5.481e+03 5.396e+03 1.250e+03
50 5.084e+07 4.930e+07 1.161e+07 3.477e+04 3.428e+04 5.637e+03

CLPSO:jDE 30 1.145e+07 1.120e+07 3.205e+06 = 5.132e+03 5.106e+03 1.634e+03 =
50 5.261e+07 5.196e+07 1.053e+07 = 3.425e+04 3.427e+04 5.186e+03 =

CLPSO:JADE 30 1.000e+07 9.867e+06 3.015e+06 + 4.194e+03 4.229e+03 1.055e+03 +
50 3.768e+07 3.813e+07 8.497e+06 + 2.857e+04 2.859e+04 5.809e+03 +

CLPSO:SADE 30 1.188e+07 1.229e+07 3.305e+06 = 3.229e+03 3.256e+03 1.163e+03 +
50 5.332e+07 5.227e+07 9.488e+06 = 2.347e+04 2.348e+04 4.820e+03 +

CLPSO:DEGL 30 5.214e+06 5.313e+06 1.518e+06 + 2.935e+03 3.101e+03 1.018e+03 +
50 3.709e+07 3.689e+07 9.227e+06 + 2.745e+04 2.808e+04 4.855e+03 +

f5 f6
CLPSO 30 4.011e+03 4.001e+03 4.276e+02 7.369e+00 1.779e+01 2.285e+01

50 9.753e+03 9.698e+03 7.903e+02 8.998e+01 8.705e+01 3.757e+01
CLPSO:jDE 30 3.829e+03 3.795e+03 4.181e+02 + 7.038e+00 1.744e+01 2.225e+01 =

50 9.311e+03 9.268e+03 8.360e+02 + 1.038e+02 1.031e+02 4.247e+01 =
CLPSO:JADE 30 3.778e+03 3.836e+03 3.654e+02 + 1.060e+01 1.984e+01 2.327e+01 =

50 9.124e+03 9.222e+03 9.158e+02 + 9.471e+01 9.106e+01 3.912e+01 =
CLPSO:SADE 30 3.983e+03 4.026e+03 4.631e+02 = 1.563e+01 2.283e+01 2.454e+01 =

50 9.624e+03 9.619e+03 9.466e+02 = 9.110e+01 9.131e+01 3.783e+01 =
CLPSO:DEGL 30 3.650e+03 3.640e+03 4.758e+02 + 9.552e+00 1.912e+01 2.190e+01 =

50 9.131e+03 9.085e+03 9.073e+02 + 9.070e+01 9.109e+01 3.637e+01 =
f7 f8

CLPSO 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 2.072e+01 2.072e+01 5.905e-02
50 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 2.105e+01 2.104e+01 4.617e-02

CLPSO:jDE 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 = 2.074e+01 2.072e+01 6.404e-02 =
50 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 = 2.106e+01 2.105e+01 5.017e-02 =

CLPSO:JADE 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 = 2.075e+01 2.073e+01 7.820e-02 =
50 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 = 2.105e+01 2.105e+01 4.404e-02 =

CLPSO:SADE 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 = 2.074e+01 2.074e+01 5.717e-02 =
50 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 = 2.105e+01 2.105e+01 4.747e-02 =

CLPSO:DEGL 30 4.696e+03 4.696e+03 1.837e-12 = 2.074e+01 2.074e+01 5.682e-02 =
50 6.195e+03 6.195e+03 4.594e-12 = 2.107e+01 2.106e+01 3.639e-02 =

f9 f10
CLPSO 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 8.008e+01 8.023e+01 1.495e+01

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.183e+02 2.173e+02 2.000e+01
CLPSO:jDE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 7.661e+01 7.760e+01 1.517e+01 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.190e+02 2.162e+02 2.560e+01 =
CLPSO:JADE 30 0.000e+00 1.990e-02 1.407e-01 = 7.634e+01 7.616e+01 1.184e+01 =

50 0.000e+00 1.990e-02 1.407e-01 = 2.083e+02 2.111e+02 2.337e+01 =
CLPSO:SADE 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 7.139e+01 7.468e+01 1.474e+01 =

50 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 2.176e+02 2.177e+02 2.397e+01 =
CLPSO:DEGL 30 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 = 7.408e+01 7.355e+01 1.145e+01 +

50 0.000e+00 1.990e-02 1.407e-01 = 2.022e+02 2.010e+02 2.098e+01 +
f11 f12

CLPSO 30 2.548e+01 2.526e+01 1.854e+00 1.293e+04 1.324e+04 4.162e+03
50 5.263e+01 5.268e+01 2.212e+00 8.996e+04 8.949e+04 2.001e+04

CLPSO:jDE 30 2.576e+01 2.541e+01 2.171e+00 = 1.168e+04 1.320e+04 4.979e+03 =
50 5.304e+01 5.286e+01 1.965e+00 = 8.834e+04 8.706e+04 1.916e+04 =

CLPSO:JADE 30 2.541e+01 2.529e+01 1.496e+00 = 1.226e+04 1.263e+04 4.373e+03 =
50 5.277e+01 5.271e+01 1.916e+00 = 8.098e+04 8.215e+04 1.577e+04 =

CLPSO:SADE 30 2.577e+01 2.539e+01 1.523e+00 = 1.409e+04 1.324e+04 4.115e+03 =
50 5.276e+01 5.283e+01 1.807e+00 = 7.727e+04 7.933e+04 1.722e+04 +

CLPSO:DEGL 30 2.514e+01 2.502e+01 1.380e+00 = 1.298e+04 1.333e+04 4.428e+03 =
50 5.331e+01 5.298e+01 2.258e+00 = 9.130e+04 9.142e+04 1.726e+04 =
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Πίνακας 4.21: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου CLPSO και των αντίστοιχων
υβριδικών αλγορίθμων, στις συναρτήσεις f13 − f24 του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005.

f13 f14
Algorithm D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
CLPSO 30 1.979e+00 1.888e+00 3.977e-01 1.248e+01 1.248e+01 3.051e-01

50 7.093e+00 7.074e+00 6.947e-01 2.214e+01 2.212e+01 2.642e-01
CLPSO:jDE 30 2.085e+00 2.000e+00 3.761e-01 = 1.257e+01 1.250e+01 3.046e-01 =

50 6.852e+00 6.995e+00 7.806e-01 = 2.223e+01 2.218e+01 3.182e-01 =
CLPSO:JADE 30 2.131e+00 2.107e+00 2.973e-01 – 1.255e+01 1.252e+01 2.482e-01 =

50 7.303e+00 7.290e+00 6.558e-01 = 2.223e+01 2.218e+01 2.394e-01 =
CLPSO:SADE 30 1.809e+00 1.803e+00 3.047e-01 = 1.253e+01 1.248e+01 3.113e-01 =

50 4.431e+00 4.510e+00 6.041e-01 + 2.232e+01 2.223e+01 2.663e-01 –
CLPSO:DEGL 30 2.057e+00 2.043e+00 2.510e-01 = 1.258e+01 1.259e+01 2.758e-01 =

50 7.037e+00 7.078e+00 7.025e-01 = 2.212e+01 2.209e+01 3.147e-01 =
f15 f16

CLPSO 30 4.116e+01 5.623e+01 5.212e+01 1.413e+02 1.453e+02 3.171e+01
50 1.301e+02 1.422e+02 5.276e+01 1.967e+02 1.969e+02 3.751e+01

CLPSO:jDE 30 2.857e+01 4.064e+01 4.865e+01 + 1.393e+02 1.440e+02 3.052e+01 =
50 1.096e+02 1.228e+02 5.394e+01 = 1.948e+02 1.998e+02 3.684e+01 =

CLPSO:JADE 30 5.075e+01 7.378e+01 6.405e+01 = 1.237e+02 1.293e+02 3.214e+01 +
50 1.337e+02 1.357e+02 4.519e+01 = 1.798e+02 1.811e+02 3.379e+01 +

CLPSO:SADE 30 5.907e+01 8.021e+01 7.144e+01 = 1.407e+02 1.455e+02 3.519e+01 =
50 1.355e+02 1.368e+02 5.355e+01 = 1.907e+02 1.996e+02 3.631e+01 =

CLPSO:DEGL 30 4.277e+01 6.249e+01 5.778e+01 = 1.272e+02 1.292e+02 2.906e+01 +
50 1.227e+02 1.390e+02 4.285e+01 = 1.759e+02 1.792e+02 3.028e+01 +

f17 f18
CLPSO 30 2.084e+02 2.134e+02 3.624e+01 9.132e+02 8.993e+02 7.031e+01

50 2.767e+02 2.822e+02 3.860e+01 9.430e+02 9.414e+02 1.894e+01
CLPSO:jDE 30 1.907e+02 1.924e+02 4.072e+01 + 9.138e+02 9.113e+02 1.610e+01 =

50 2.674e+02 2.718e+02 3.792e+01 = 9.408e+02 9.416e+02 5.919e+00 +
CLPSO:JADE 30 1.932e+02 1.938e+02 4.534e+01 + 9.123e+02 9.067e+02 2.437e+01 =

50 2.625e+02 2.644e+02 3.457e+01 + 9.428e+02 9.430e+02 6.845e+00 =
CLPSO:SADE 30 2.041e+02 2.086e+02 4.078e+01 = 9.135e+02 9.113e+02 1.598e+01 =

50 2.631e+02 2.655e+02 3.555e+01 + 9.425e+02 9.421e+02 4.274e+00 =
CLPSO:DEGL 30 1.826e+02 1.911e+02 4.342e+01 + 9.122e+02 9.057e+02 2.632e+01 +

50 2.646e+02 2.649e+02 3.706e+01 + 9.412e+02 9.396e+02 1.669e+01 =
f19 f20

CLPSO 30 9.140e+02 9.102e+02 1.853e+01 9.132e+02 9.119e+02 8.572e+00
50 9.435e+02 9.418e+02 1.317e+01 9.430e+02 9.438e+02 4.918e+00

CLPSO:jDE 30 9.133e+02 9.092e+02 2.092e+01 = 9.133e+02 8.957e+02 4.114e+01 =
50 9.410e+02 9.415e+02 5.000e+00 = 9.411e+02 9.418e+02 4.779e+00 +

CLPSO:JADE 30 9.133e+02 9.067e+02 2.615e+01 = 9.134e+02 9.048e+02 2.968e+01 =
50 9.406e+02 9.418e+02 5.408e+00 = 9.415e+02 9.423e+02 4.524e+00 =

CLPSO:SADE 30 9.132e+02 9.094e+02 2.016e+01 = 9.129e+02 9.089e+02 2.073e+01 =
50 9.419e+02 9.431e+02 5.518e+00 = 9.418e+02 9.417e+02 3.588e+00 +

CLPSO:DEGL 30 9.130e+02 9.041e+02 3.018e+01 + 9.126e+02 9.063e+02 2.605e+01 +
50 9.420e+02 9.424e+02 5.561e+00 = 9.407e+02 9.413e+02 4.348e+00 +

f21 f22
CLPSO 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 9.603e+02 9.609e+02 1.477e+01

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 9.912e+02 9.917e+02 7.240e+00
CLPSO:jDE 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.572e+02 9.591e+02 1.301e+01 =

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.868e+02 9.860e+02 8.951e+00 +
CLPSO:JADE 30 5.000e+02 4.990e+02 7.228e+00 = 9.600e+02 9.590e+02 1.420e+01 =

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.875e+02 9.881e+02 8.608e+00 =
CLPSO:SADE 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.613e+02 9.600e+02 1.627e+01 =

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.897e+02 9.888e+02 8.623e+00 =
CLPSO:DEGL 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.522e+02 9.504e+02 1.464e+01 +

50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 9.833e+02 9.817e+02 9.876e+00 +
f23 f24

CLPSO 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 2.000e+02 2.000e+02 4.950e-03

CLPSO:jDE 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 1.414e-04 =

CLPSO:JADE 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

CLPSO:SADE 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =

CLPSO:DEGL 30 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
50 5.000e+02 5.000e+02 0.000e+00 = 2.000e+02 2.000e+02 0.000e+00 =
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Πίνακας 4.22: Πειραματικά αποτελέσματα του αλγορίθμου CLPSO και των αντίστοιχων
υβριδικών αλγορίθμων, στην συνάρτηση f25 του συνόλου συναρτήσεων CEC 2005.

f25
Algorithm D Median Mean St.D. Median Mean St.D.
CLPSO 30 1.659e+03 1.659e+03 4.102e+00

50 1.701e+03 1.702e+03 2.610e+00
CLPSO:jDE 30 1.661e+03 1.660e+03 3.624e+00 = Total number of (+/–/=): (9/0/41)50 1.703e+03 1.702e+03 2.502e+00 =
CLPSO:JADE 30 1.661e+03 1.661e+03 3.167e+00 – Total number of (+/–/=): (12/2/36)50 1.702e+03 1.702e+03 2.293e+00 =
CLPSO:SADE 30 1.660e+03 1.660e+03 3.905e+00 = Total number of (+/–/=): (8/1/41)50 1.702e+03 1.702e+03 3.336e+00 =
CLPSO:DEGL 30 1.660e+03 1.660e+03 3.292e+00 = Total number of (+/–/=): (20/0/30)50 1.702e+03 1.701e+03 2.490e+00 =

Πίνακας 4.23: Μέση κατάταξη των υλοποιημένων αλγορίθμων, που υπολογίστηκε από το
Friedman, το Aligned Friedman και το Quade τεστ

Μέση Κατάταξη
Friedman Aligned Friedman Quade

Κατάταξη Αλγόριθμος Σκορ Αλγόριθμος Σκορ Αλγόριθμος Σκορ
1 CLPSO:DE/rand/1 5.329 CLPSO:DE/rand/1 243.590 CLPSO:DEGL 5.581
2 BBPSO:DE/rand/1 5.550 BBPSO:DE/rand/1 263.050 CLPSO 5.927
3 DMSPSO:DE/rand/1 5.889 BBPSO:JADE 290.519 FIPS:TDE/rand/1 5.982
4 FIPS:TDE/rand/1 5.979 BBPSO 299.540 DMSPSO:DE/rand/1 6.145
5 CLPSO:DEGL 6.329 DMSPSO:DE/rand/1 303.010 CLPSO:DE/rand/1 6.262
6 χPSO:DE/rand/1 6.440 CLPSO:DEGL 308.250 BBPSO:DE/rand/1 6.334
7 CLPSO 6.770 χPSO:DE/rand/1 314.879 χPSO:DE/rand/1 6.554
8 UPSO:TDE/rand/1 6.859 UPSO:TDE/rand/1 317.840 BBPSO:JADE 7.150
9 BBPSO:JADE 6.899 FIPS:TDE/rand/1 318.400 UPSO:TDE/rand/1 7.432
10 BBPSO 7.479 CLPSO 341.470 DMSPSO 7.893
11 DMSPSO 8.400 DMSPSO 374.679 BBPSO 7.961
12 χPSO 8.930 χPSO 400.329 χPSO 8.753
13 UPSO 11.339 UPSO 532.160 UPSO 10.842
14 FIPS 12.799 FIPS 599.279 FIPS 12.176

Στατιστικό 179.7137 44.5192 10.4220
p-value 1.2529e-10 2.5164e-5 3.4296e-20

Στον Πίνακα 4.5, παρουσιάζεται η συνολική κατάταξη των καλύτερων αλγορίθ-
μων καθώς και η μέση βαθμολογία της κατάταξης που υπολογίστηκε μέσω των
Friedman, Aligned Friedman και Quade τεστ, ενώ στο κάτω μέρος του πίνακα ανα-
φέρονται τα στατιστικά μέτρα του κάθε τεστ και οι αντίστοιχες πιθανότητες σημαν-
τικότητας (p-values). Με βάση τις πιθανότητες σημαντικότητας που υπολογίστηκαν
μέσω των στατιστικών τεστ, φαίνεται ξεκάθαρα η ύπαρξη σημαντικών διαφορών με-
ταξύ των εξεταζόμενων αλγορίθμων, στο επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05. Γενικά
παρατηρείται ότι σχεδόν σε κάθε τεστ οι προτεινόμενοι υβριδικοί αλγόριθμοι κα-
ταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη καθώς και είναι σε καλύτερη θέση
συγκριτικά με τον αντίστοιχο κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ. Ειδικότερα, οι έξι πρώτες
θέσεις της κατάταξης του Friedman τεστ καταλαμβάνονται από υβριδικούς αλγο-
ρίθμους, το οποίο υποδεικνύει ότι οι αλγόριθμοι παράγουν τις καλύτερες επιδό-
σεις στην πλειοψηφία των συναρτήσεων που εξετάστηκαν. Παρόμοια συμπεριφορά
παρατηρείται και στην περίπτωση του Aligned Friedman τεστ. Σε αυτό το τεστ, ο
αλγόριθμος BBPSO καταλαμβάνει την τέταρτη θέρη της κατάταξης, ενώ οι υπό-
λοιποι αλγόριθμοι καταλαμβάνουν παρόμοιες θέσεις όπως προηγουμένως. Τέλος,
η πρώτη θέση στο Quade τεστ καταλαμβάνεται από τον αλγόριθμο CLPSO:DEGL
και η δεύτερη από τον CLPSO, ενώ στη συνέχεια και για τις επόμενες επτά θέσεις
υπάρχουν υβριδικοί αλγόριθμοι. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο κα-
τάταξης που χρησιμοποιεί το Quade τεστ, αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει ότι οι
αλγόριθμοι CLPSO:DEGL, CLPSO και FIPS:TDE/rand/1 αποδίδουν καλύτερα στις
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πιο δύσκολες συναρτήσεων του συνόλου CEC 2005. Συνεπώς σύμφωνα με τα παρα-
πάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται με ασφάλεια ότι οι αλγόριθμοι CLPSO:DEGL,
CLPSO:DE/rand/1, BBPSO/DE/rand/1 και CLPSO έχουν την καλύτερη απόδοση
συγκριτικά με όλους τους αλγόριθμους που εξετάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.

Σχήμα 4.7: Εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων του σφάλματος των
καλύτερων αλγορίθμων ΒΣΣ καθώς και των αντίστοιχων υβριδικών αλγορίθμων τους, που
εξετάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005.
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Στο Σχήμα 4.7, απεικονίζονται οι καμπύλες ECDF των αλγορίθμων με τις κα-
λύτερες επιδόσεις σε αυτό το κεφάλαιο, ως προς το μέτρο των τιμών σφάλματος,
για όλες τις εκδόσεις των συναρτήσεων του συνόλου CEC 2005. Εύκολα μπορεί να
παρατηρηθεί ότι οι υβριδικοί αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες στο
σύνολο των συναρτήσεων CEC 2005, καθώς στο μεγαλύτερο εύρος τιμών του σφάλ-
ματος έχουν μεγαλύτερες τιμές στην καμπύλη τους συγκριτικά με τις καμπύλες των
αντίστοιχων κλασικών αλγορίθμων ΒΣΣ. Γενικά, παρατηρείται ότι η καμπύλη των
προτεινόμενων υβριδικών αλγορίθμων παράγουν μία με δύο τάξεις μεγέθους μικρό-
τερες τιμές σφάλματος από αυτή των αντίστοιχων κλασικών αλγορίθμων ΒΣΣ, για
παράδειγμα στις περιπτώσεις των CLPSO:DE:rand/1, UPSO:TDE/rand/1, FIPS:-
TDE/rand/1 και BBPSO:DE/rand/1 οι καμπύλες φτάνουν τη μονάδα περίπου
όταν error ≈ 106, ενώ οι καμπύλες των αντίστοιχων κλασικών αλγορίθμων ΒΣΣ
(CLPSO, UPSO, FIPS και BBPSO) περίπου όταν error ≈ 107, 108, 108 και 107 αν-
τίστοιχα, (ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παροτρύνεται να επικεντρωθεί στο μεγεθυ-
μένο Σχήμα του Σχήματος 4.7).

Τέλος, για την απεικόνιση της συμπεριφορά όλων των αλγορίθμων που υλοποιή-
θηκαν σε αυτή την παράγραφο κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, στο Σχήμα 4.8,
παρουσιάζονται γραφήματα σύγκλισης για οκτώ 50-διάστατες εκδόσεις των συναρ-
τήσεων του συνόλου CEC 2005, cf2−cf4, cf6, cf9.cf10, cf16, και cf17. Οι καμπύλες στις
γραφικές παραστάσεις δείχνουν την ενδιάμεση τιμή του σφάλματος από 100 ανε-
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Σχήμα 4.8: Γραφήματα σύγκλισης (καμπύλες ενδιάμεσων τιμών) για τους καλύτερους αλ-
γορίθμους ΒΣΣ, καθώς και τους αντίστοιχους υβριδικούς αλγορίθμους, για τις συναρτήσεις,
f2−f4, f6, f9.f10, f16, και f17 (διάστασης D = 50). Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον αριθμό
των γενιών (Generations), ενώ ο οριζόντιος στις ενδιάμεσες τιμές του σφάλματος των αλγο-
ρίθμων (Solution error).
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ξάρτητες προσομοιώσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, τα γραφήματα παρουσιάζουν
επιτυχώς την προαναφερθείσα συμπεριφορά των προτεινόμενων υβριδικών αλγο-
ρίθμων, ενώ δείχνουν ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι αλγόριθμοι που
ενσωματώνουν το προτεινόμενο πλαίσιο παρουσιάζουν είτε καλύτερη είτε παρόμοια
ταχύτητα σύγκλισης συγκριτικά με τους άλλους αλγόριθμους. Υπάρχουν σχετικά
λίγες περιπτώσεις όπου οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν χειρότερες επι-
δόσεις.

4.6 Συμπεράσματα - Συνεισφορά

Μέσω πειραματικών προσομοιώσεων δείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της εξελικτι-
κής διαδικασίας του αλγορίθμου Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, η κοινω-
νική και γνωστική εμπειρία κάθε σωματιδίου (σμήνος μνήμης), τείνει να διασκορ-
πίζεται στην περιοχή γύρω από τους βελτιστοποιητές του εκάστοτε προβλήματος.
Σε αυτό το κεφάλαιο, έγινε προσπάθεια αποτελεσματικής εκμετάλλευσης αυτής της
χαρακτηριστικής συμπεριφοράς έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και τα
χαρακτηριστικά σύγκλισης του αλγορίθμου ΒΣΣ. Ως εκ τούτου, προτείνεται ένα νέο
υβριδικό πλαίσιο το οποίο σκοπό έχει να εξελίξει αποτελεσματικά την κοινωνική και
γνωστική εμπειρία του σμήνους, χωρίς να καταστραφούν οι δυνατότητες αναζήτη-
σης του αλγορίθμου ΒΣΣ. Για την εξέλιξη της εμπειρίας του σμήνους προτείνεται να
εφαρμοστεί ένας Διαφοροεξελικτικός Αλγόριθμος λόγω της αποτελεσματικής συμ-
περιφοράς που έχει δείξει στη βιβλιογραφία.

Ειδικότερα, μετά από κάθε βήμα εξέλιξης του αλγορίθμου ΒΣΣ, εξελίσσεται η
κοινωνική και γνωστική εμπειρία του σμήνους μέσω ενός Διαφοροεξελικτικού Αλ-
γορίθμου. Οι νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν από την εξελικτική διαδικασία, θα
είναι το αποτέλεσμα της καλύτερης δυνατής εμπειρίας του σμήνους, οι οποίες θα
έχουν τη δυνατότητα, είτε να εντοπίσουν καλύτερες περιοχές του χώρου αναζήτησης,
είτε να εκμεταλλευτούν γρήγορα τις πολλά υποσχόμενες περιοχές που έχουν βρεθεί
μέχρι το εκάστοτε βήμα εξέλιξης. Το προτεινόμενο υβριδικό πλαίσιο είναι γενικό και
επεκτάσιμο, καθώς είναι ανεξάρτητο από τα κύρια βήματα εξέλιξης οποιουδήποτε
αλγορίθμου Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων. Σε αυτή τη μελέτη στο υβριδικό
πλαίσιο εφαρμόστηκαν ο κλασικός αλγόριθμος ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού και
πέντε γνωστοί αλγόριθμοι ΒΣΣ, ενώ για να εξελιχθεί η εμπειρία του σμήνους υλο-
ποιήθηκαν έξι κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ και τέσσερις γνωστοί Διαφο-
ροεξελικτικοί Αλγόριθμοι.

Εκτενή πειραματικά αποτελέσματα στο σύνολο συναρτήσεων CEC 2005, καθώς
και στατιστική ανάλυση αυτών, δείχνουν ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι πολλά
υποσχόμενο. Αρχικά ενσωματώθηκαν έξι κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης στον
κλασικό αλγόριθμο ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε
δύο ομάδες, σε αυτές με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα και σε αυτές με τοπικό διε-
ρευνητικό χαρακτήρα. Η πειραματική ανάλυση ξεκάθαρα δείχνει ότι η ομάδα των
στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα βελτιώνει σημαν-
τικά τις επιδόσεις του αλγορίθμου ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού, στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων του συνόλου συναρτήσεων. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις
που επιφέρει σημαντική επιδείνωση της απόδοσης του αλγορίθμου ΒΣΣ. Αντίθετα η
βελτίωση της απόδοσης των υβριδικών αλγορίθμων που ενσωματώνουν στρατηγικές
μετάλλαξης ΔΕΑ με τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα, ήταν λιγότερο εμφανής. Πα-
ρατηρείται ότι όσο πιο ισχυρό τοπικό χαρακτήρα έχει μία στρατηγική μετάλλαξης
ΔΕΑ, τόσο περισσότερο επιδεινώνεται η απόδοση του υβριδικού αλγορίθμου.

Η εφαρμογή των τριών καλύτερων στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ σε έξι γνωστούς
αλγορίθμους ΒΣΣ επέφερε παρόμοια συμπεριφορά. Οι παραγόμενοι υβριδικοί αλ-
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γόριθμοι είχαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τους αντίστοιχους
κλασικούς αλγορίθμους ΒΣΣ, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων του συνόλου
CEC 2005. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου ήταν
απλή και άμεση. Η πειραματική διαδικασία τελείωσε ενσωματώνοντας στους παρα-
πάνω αλγορίθμους ΒΣΣ τέσσερις Διαφοροεξελικτικούς Αλγορίθμους με διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Πάλι, οι υβριδικοί αλγόριθμοι έδειξαν την αναμενόμενη συμπερι-
φορά. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου σε ένα αλγόριθμο
ΒΣΣ συνιστάται ιδιαιτέρως. Παρ ’όλα αυτά, πριν από την εφαρμογή του προτει-
νόμενου πλαισίου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά και τα
χαρακτηριστικά των αλγορίθμων που εφαρμόζονται. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υβρι-
δική παραλλαγή ενός αλγορίθμου ΒΣΣ με έναν ΔΕΑ μπορεί να αλλάξει τη δυναμική
σύγκλισης του συνολικού σχήματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση των
επιδόσεων του.

Το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί εύκολα να επεκταθεί με πολλούς διαφορετι-
κούς τρόπους. Η ενσωμάτωση ειδικών στρατηγικών μετάλλαξης ΔΕΑ με διαφορετική
συμπεριφορά [84] μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη συμπεριφορά των
υβριδικών αλγορίθμων. Επιπρόσθετα, η μελέτη και ενσωμάτωση άλλων αλγορίθ-
μων του Εξελικτικού Υπολογισμού, όπως Εξελικτικές Στρατηγικές, μπορεί επίσης
να οδηγήσει σε αλγορίθμους με καλή συμπεριφορά. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι
τα χωρικά χαρακτηριστικά και η δυναμική των υβριδικών αλγορίθμων μπορούν να
επιφέρουν πολύ καλές επιδόσεις σε προβλήματα με πολλαπλούς ολικούς βελτιστο-
ποιητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων Πολυ-στρατηγικών
Μεθόδων Ευφυούς Βελτιστοποίησης

Δεν είναι το ισχυρότερο είδος αυτό
που επιβιώνει, ούτε το πιο έξυπνο.

είναι το πιο ευπροσάρμοστο στις αλλαγές.

—Charles Robert Darwin

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται νέες μέθοδοι ευφυούς βελτιστοποίησης οι
οποίες εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά πολλαπλών
στρατηγικών / αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ιδέες από τη

Θεωρία Φίλτρων και τη Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων, αναπτύσσεται ένα προ-
σαρμοζόμενο σχήμα επιλογής αλγορίθμων το οποίο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις
σε πραγματικό χρόνο. Το προτεινόμενο σχήμα βασίζεται στην εκτίμηση των παραμέ-
τρων μίας πολυωνυμικής κατανομής, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνε-
ται σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές των πιθανοτήτων επιτυχίας των διαφορετικών
αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. Ως εκ τούτου, αναπτύσσονται δύο νέες καινοτό-
μες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν αλγορίθμους από τις οικογένειες των Διαφο-
ροεξελικτικών Αλγορίθμων και των Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματι-
δίων [85, 87]. Η κάθε μέθοδος ενσωματώνει στη δομή της αλγορίθμους με διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά από μία οικογένεια αλγορίθμων, έτσι ώστε να συνδυάσει τα
πλεονεκτήματά και τη δυναμική τους. Μέσω εκτενών πειραματικών διαδικασιών και
στατιστικής ανάλυσης συμπεραίνεται ότι οι προτεινόμενες μεθοδολογίες είναι πολύ
ελπιδοφόρες, παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις και είναι σε θέση να επιλέγουν
τον κατάλληλο αλγόριθμο ανάλογα με το στάδιο της εξελικτικής διαδικασίας και το
εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση.

5.1 Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αλματώδης ανάπτυξη στοχαστικών αλγορίθ-
μων Ευφυούς Βελτιστοποίησης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίη-
σης ενός ολικού ελαχίστου με πραγματικές μεταβλητές. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα των μεθοδολογιών που προτείνονται είναι: διαδικασίες που εκμεταλλεύονται
είτε τα χαρακτηριστικά του αλγορίθμου είτε τα χαρακτηριστικά μίας κλάσης προ-
βλημάτων, υβριδικές μεθοδολογίες που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο διαφορετικούς
αλγόριθμους, προσαρμοζόμενες ή αυτο-προσαρμοζόμενες μεθοδολογίες, ή ως επί
το πλείστον μικρές παραλλαγές των καθιερωμένων αλγορίθμων.

Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται στις οικογένειες των Διαφοροεξελικτικών
Αλγορίθμων και των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, οι οποίες



124 Ανάπτυξη Πολύ-στρατηγικών Μεθόδων Ευφυούς Βελτιστοποίησης

είναι οι δυο κύριες οικογένειες αλγορίθμων βελτιστοποίησης στις οποίες θα επικεν-
τρωθεί αυτή η ενότητα. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές παραλλαγές και
υβριδικές μεθοδολογίες, με διαφορετικές δυναμικές αναζήτησης, για να βελτιώσουν
την απόδοση και τα χαρακτηριστικά είτε της οικογένειας των Διαφοροεξελικτικών
Αλγορίθμων [27,50,53,84,245,247,252,280,331], είτε των αλγορίθμων Βελτιστο-
ποίησης Σμήνους Σωματιδίων [20,41,79,128,147,162,166,167,184,226,305].

Παρ’ όλα αυτά, ένας σχετικά μικρός αριθμός αυτών των μεθοδολογιών έχουν
παρουσιάσει σημαντικές επιδόσεις και αξιοσημείωτη συμπεριφορά σε ένα πλήθος
διαφορετικών πραγματικών εφαρμογών και ως εκ τούτου, έχουν προσελκύσει την
προσοχή της ερευνητικής κοινότητας. Αυτό συνδέεται άμεσα και μπορεί να δικαιο-
λογηθεί από το θεώρημα “No Free Lunch” [316], το οποίο προτάθηκε πρόσφατα
από τους Wolpert και Macready. Εν συντομία όπως έχει αναφερθεί σε προηγού-
μενες παραγράφους, το θεώρημα αποδεικνύει μαθηματικά ότι η μέση απόδοση
οποιουδήποτε ζεύγους αλγορίθμων βελτιστοποίησης, σε όλα τα πιθανά προβλήματα
βελτιστοποίησης είναι ταυτόσημη, δηλαδή δεν υπάρχει ένας ιδανικός αλγόριθμος
για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών προβλημάτων βελτιστοποίησης. Ως εκ τού-
του υπάρχει αρκετός χώρος για την δημιουργία νέων μεθόδων βελτιστοποίησης για
την αντιμετώπιση διαφόρων κλάσεων προβλημάτων.

Οι προαναφερθείσες μεθοδολογίες εκμεταλλεύονται επιτυχώς διάφορες πτυχές
των οικογενειών ΔΕΑ και ΒΣΣ είτε με τη χρήση νέων στρατηγικών εξέλιξης των θέσεων
των υποψήφιων λύσεων, οι οποίες έχουν την ικανότητα να διερευνούν καλύτερα τον
χώρο αναζήτησης, είτε με την ενσωμάτωση ειδικών μηχανισμών, οι οποίοι εκμεταλ-
λεύονται τη δομή και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προβλήματος βελτιστοποί-
ησης προς επίλυση. Αξιοσημείωτα παραδείγματα της οικογένειας των αλγορίθμων
Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων περιλαμβάνουν: τις πλήρως ενημερωμένες
τοπολογίες (fully informed topologies) [184], τους κανόνες ανανέωσης της ταχύτητας
“barebones” (barebones velocity updates) [147], μεθοδολογίες με πολλαπλά σμήνη
(multiple swarms) [20,167], ενοποιημένους τελεστές (unified operators) [224,226],
σχήματα συνολικής μάθησης (comprehensive learning schemes) [166], καθώς και
μεθοδολογίες που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά συνεργασίας και συν-εξέλιξης (co-
operation, coevolution) [162,305]. Αναφορικά με την οικογένεια των Διαφοροεξελι-
κτικών Αλγορίθμων, χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: ειδικές στρατη-
γικές μετάλλαξης και διασταύρωσης [245], τελεστές μετάλλαξης που ενσωματώνουν
γειτονιές τοπολογίας δεικτών [50], τελεστές μετάλλαξης που ενσωματώνουν γειτονιές
με χωρικά χαρακτηριστικά (proximity mutations) [84], καθώς και μεθοδολογίες
που χρησιμοποιούν προσαρμοζόμενα ή αυτο-προσαρμοζόμενα σχήματα παραμέ-
τρων και στρατηγικών [27,110,247,331].

Όπως παρατηρείται, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών μεθό-
δων βελτιστοποίησης των οικογενειών ΔΕΑ και ΒΣΣ. Ως εκ τούτου, ο εντοπισμός
της πιο κατάλληλης μεθόδου για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή μίας οικογένειας
προβλημάτων βελτιστοποίησης, απαιτεί την κατανάλωση, είτε μεγάλης προσπάθειας
από τον ενδιαφερόμενο χρήστη, είτε μεγάλου υπολογιστικού κόστους. Με βάση αυτά
η ενσωμάτωση πολλαπλών στρατηγικών / αλγορίθμων ευφυούς βελτιστοποίησης σε
μία μεθοδολογία κρίνεται απαραίτητη και είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αποτελε-
σματικότερες προσεγγίσεις. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις πρέπει να είναι ικανές να
συνδυάζουν τα πλεονεκτήματά, τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική των στρατηγι-
κών/μεθόδων που χρησιμοποιούν χωρίς τη σπατάλη υπολογιστικού κόστους ή την
προσπάθεια του χρήστη. Έτσι, μαθαίνοντας από το εκάστοτε περιβάλλον και τα χα-
ρακτηριστικά των στρατηγικών / αλγορίθμων που ενσωματώνουν και επιλέγοντας
την πιο κατάλληλη μέθοδο κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας, μπορεί
να δημιουργηθούν νέες μεθοδολογίες οι οποίες θα είναι ικανές να επιλύσουν απο-
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τελεσματικά πολλαπλές κλάσεις προβλημάτων βελτιστοποίησης του πραγματικού
κόσμου.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται νέες μέθοδοι ευφυούς βελτιστοποίησης οι
οποίες εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά πολλαπλών στρα-
τηγικών / αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ιδέες από τη Θεωρία Φίλ-
τρων και τη Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων, αναπτύσσεται ένα προσαρμοζόμενο
σχήμα επιλογής αλγορίθμων το οποίο μπορεί να παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό
χρόνο. Το προτεινόμενο σχήμα αποτελεί τον κύριο μηχανισμό των προτεινόμενων
μεθοδολογιών και βασίζεται στην εκτίμηση των παραμέτρων της πολυωνυμικής κα-
τανομής, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο τις
αλλαγές των πιθανοτήτων επιτυχίας των ενσωματωμένων αλγορίθμων. Επιπλέον, το
προτεινόμενο σχήμα ενσωματώνει μία διαδικασία εκθετικής λήθης, η οποία έχει την
ιδιότητα να ξεχνάει την ιστορία της εξελικτικής διαδικασίας και να προσαρμόζει τις
πιθανότητες επιτυχίας των αλγορίθμων κατάλληλα ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο
εξέλιξης και το πρόβλημα προς εξέταση.

Ως εκ τούτου, αναπτύσσονται δύο νέες καινοτόμες μέθοδοι οι οποίες χρησιμο-
ποιούν αλγορίθμους από τις οικογένειες των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων και
των Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων [85, 87]. Η κάθε μέθοδος
ενσωματώνει στη δομή της αλγορίθμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά από την
αντίστοιχη οικογένεια αλγορίθμων, έτσι ώστε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματά και
τη δυναμική τους. Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας, κάθε άτομο εξε-
λίσσεται με έναν αλγόριθμο που έχει αντιστοιχιθεί σε αυτό και με βάση τις κινήσεις
του ο μηχανισμός επιλογής αλγορίθμων (η πολυωνυμική κατανομή) μαθαίνει και
προσαρμόζει την πιθανότητα επιλογής του αντίστοιχου αλγορίθμου. Έτσι η πιθανό-
τητα επιλογής κάθε αλγορίθμου εξαρτάται από την επιτυχή ή μη ιστορία της εξελι-
κτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η πρώτη μεθοδολογία χρησιμοποιεί τρεις πολύ
γνωστούς και ευρέως χρησιμοποιημένους αλγόριθμους ΒΣΣ, ονομαστικά τον Fully
Informed Particle Swarm Optimization (FIPS) [184], τον Comprehensive Learn-
ing Particle Swarm Optimizer (CLPSO) [166], καθώς και τον Bare Bones Particle
SwarmOptimization (BBPSO) [147], ενώ η δεύτερη μεθοδολογία χρησιμοποιεί τους
JADE [331], jDE [27] και DEGL [50] αλγόριθμους. Μέσω εκτενών πειραματικών
διαδικασιών και στατιστικής ανάλυσης συμπεραίνεται ότι οι προτεινόμενες μεθοδο-
λογίες είναι πολύ ελπιδοφόρες, παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις και είναι σε
θέση να επιλέγουν τον κατάλληλο αλγόριθμο ανάλογα το στάδιο της εξελικτικής
διαδικασίας και το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση.

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου δομείται ως εξής: Στην Παράγραφο 5.2 παρουσιά-
ζεται η διαδικασία εκτίμησης των παραμέτρων της πολυωνυμικής κατανομής με
εκθετική λήθη, η οποία αποτελεί τον προτεινόμενο μηχανισμό επιλογής αλγορίθ-
μων αυτού του κεφαλαίου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο νέες μεθοδολογίες
βασισμένες στις οικογένειες των Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων
και Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων, Παράγραφος 5.3 και Παράγραφος 5.4 αντί-
στοιχα. Σε αυτές τις παραγράφους γίνεται σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων
μεθοδολογιών καθώς και αξιολόγηση αυτών μέσα από εκτενή πειραματικά αποτε-
λέσματα και στατιστική ανάλυση. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει (Παράγραφος 5.5) με
γενικά σχόλια και συμπεράσματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατό-
τητες των προτεινόμενων μεθοδολογιών.
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5.2 Εκτίμηση Παραμέτρων της Πολυωνυμικής Κατανο-
μής με Εκθετική Λήθη

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται σύντομα η πολυωνυμική κατανομή, η επέ-
κτασή της με τη διαδικασία της εκθετικής λήθης καθώς και οι εκτιμητές μέγι-
στης πιθανοφάνειας που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των παραμέτρων της.
Η διωνυμική κατανομή αναπαριστά την κατανομή πιθανότητας του αριθμού των
«επιτυχιών» σε N ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, χρησιμοποιώντας σταθερή πιθα-
νότητα επιτυχίας για κάθε δοκιμή. Η πολυωνυμική κατανομή είναι μια γενίκευση
της διωνυμικής κατανομής, στην οποία κάθε δοκιμή έχει ως αποτέλεσμα ένα από
K πιθανά αποτελέσματα, με πιθανότητες θ1, θ2, . . . , θK , σε N ανεξάρτητες δοκιμές,
όπου K είναι ένας σταθερός και πεπερασμένο αριθμός. Η τυχαία μεταβλητή Xi δεί-
χνει τον αριθμό των φορών που παρατηρήθηκε το αποτέλεσμα i κατά τη διάρκεια
των N ανεξάρτητων δοκιμών. Έτσι, το διάνυσμα X = (X1, X2, . . . , XK) ακολουθεί την
πολυωνυμική κατανομή με παραμέτρους N, θ, όπου θ = (θ1, θ2, . . . , θK) καθώς και
πιθανότητες:

P (X1 = x1, . . . , XK = xK |θ,N) =
N !∏K
i=1 xi!

K∏
i=1

θxi
i .

Δοσμένου ενός δείγματος δεδομένων D μπορεί να εκτιμηθεί η παράμετρος θ̂ =
θ(D) μέσω του Εκτιμητή Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ΕΜΠ) ή Maximum Likelihood
Estimator (MLE). Η συνάρτηση πιθανοφάνειας (likelihood function) ορίζεται ως η
πυκνότητα πιθανότητας των τιμών του δείγματος δεδομένων δοθέντος μίας συγκε-
κριμένης τιμής της παραμέτρου θ της κατανομής. Έτσι, δοσμένου ενός δείγμα-
τος δεδομένων D, η συνάρτηση πιθανοφάνειας μπορεί να οριστεί ως: L(θ;D) =
p(D|θ) = p(x1, x2, . . . , xK |θ). Στην διαδικασία υπολογισμού του Εκτιμητή Μέγιστης
Πιθανοφάνειας αναζητάται η παράμετρος θ̂ η οποία μεγιστοποιεί τη συνάρτηση πι-
θανοφάνειας, που ορίζεται χρησιμοποιώντας το δείγμα δεδομένων D ως: L(θ̂;D) =
maxθ L(θ;D). Στην περίπτωση ανεξάρτητων και ομοιόμορφα κατανεμημένων τυ-
χαίων μεταβλητών, η συνάρτηση πιθανοφάνειας μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο
των γνωστών εξαρτημένων πυκνοτήτων πιθανοτήτων (conditional densities) των θi,
δηλαδή ως: L(θ;D) = p(D|θ) =

∏K
i=1 p(xi|θi). Χωρίς απώλεια της γενικότητας το

πρόβλημα της μεγιστοποίησης της συνάρτησης πιθανοφάνειας μπορεί εύκολα να
μετατραπεί σε πρόβλημα μεγιστοποίησης της λογαριθμικής συνάρτησης πιθανοφά-
νειας (log-likelihood) ή ως πρόβλημα ελαχιστοποίησης της αρνητικής λογαριθμι-
κής συνάρτησης πιθανοφάνειας. Στην περίπτωση της πολυωνυμικής κατανομής ο
ΕΜΠ/MLE της παραμέτρου θ μπορεί εύκολα να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας πολ-
λαπλασιαστές Lagrange στη λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας. Επομένως, ο
ΕΜΠ/MLE της παραμέτρου θ της πολυωνυμικής κατανομής μπορεί να υπολογιστεί
από τον ακόλουθο τύπο: θ̂ ML

i = mk/N, όπου mk =
∑K

i=1 xi.
Στο πλαίσιο ενός προσαρμοζόμενου σχήματος επιλογής αλγορίθμων βελτιστο-

ποίησης, όπου η εξελικτική διαδικασία αλλάζει συχνά στάδια, μια λογική υπόθεση
είναι ότι η επίδραση της κάθε παρατήρησης πρέπει να σχετίζεται με τη χρονική
στιγμή στην οποία παρατηρήθηκε. Έτσι, οι πιο πρόσφατες πληροφορίες της εξελι-
κτικής διαδικασίας αναμένεται να είναι πιο σχετικές με τη διαδικασία βελτιστοποί-
ησης, ενώ οι προηγούμενες πληροφορίες θα πρέπει να απορρίπτονται με κάποιο
κατάλληλο ρυθμό, είτε γρήγορο είτε αργό. Με βάση αυτό το πλαίσιο και χρησι-
μοποιώντας ιδέες από τη Θεωρία Φίλτρων, αναπτύσσεται ένα σχήμα προσαρμογής
των παραμέτρων της πολυωνυμικής κατανομής το οποίο βασίζεται στο Προσαρμοζό-
μενο Φίλτρο των Αναδρομικών Ελάχιστων Τετραγώνων (ΠΦAET) ή (Recursive Least
Squares adaptive filter (RLS)) [6, 122,202,228,230]. Για το σκοπό αυτό, στη συ-



5.2 Εκτίμηση Παραμέτρων της Πολυωνυμικής Κατανομής με Εκθετική
Λήθη 127
νάρτηση πιθανοφάνειας ενσωματώνεται ένας συντελεστής λήθης και υιοθετείται το
προτεινόμενο πλαίσιο του Προσαρμοζόμενου Φίλτρου Αναδρομικών Ελάχιστων Τε-
τραγώνων ή RLS το οποίο προτείνεται στις εργασίες [6,228,230].

Με βάση το ΠΦAET που προτείνεται στις εργασίες [6,228,230] γίνεται η παρα-
δοχή ότι το δείγμα δεδομένων εμφανίζεται ως ένα σήμα ή ως μία ροή δεδομένων
στο χρόνο, D = {D1, D2, . . . , Dt, . . .}, όπου t συμβολίζει το τρέχον χρονικό βήμα.
Στη συνέχεια ενσωματώνεται ένας παράγοντας εκθετικής σταθμίσεως στη λογαριθ-
μική συνάρτηση πιθανοφάνειας και παράγεται μια νέα συνάρτηση πιθανοφάνειας η
οποία ενσωματώνει το χρόνο, Lλ(θ|D1, D2, . . . , Dt). Έτσι, η νέα λογαριθμική συνάρ-
τηση πιθανοφάνειας μπορεί να οριστεί σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Lλ(θ|D1, D2, . . . , Dt)=

t∑
j=1

λt−jL(θ|D1, . . . , Dj)

=L(θ|Dt) + λL(θ|D1, . . . , Dt−1),

όπου λ ∈ [0, 1] είναι ο παράγοντας εκθετικής σταθμίσεως ο οποίος ονομάζεται πα-
ράγοντας εκθετικής λήθης ή απλά παράγοντας λήθης (forgetting factor). Ο κύριος
σκοπός του παράγοντα λήθης είναι να μειώνει την επίδραση των προηγούμενων πα-
ρατηρήσεων στη λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας και ως εκ τούτου να επιτρέ-
πει τις εκτιμώμενες παραμέτρους να προσαρμόζονται άμεσα στις εκάστοτε αλλαγές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ο παράγοντας λήθης, λ, αυξάνεται προς τη μονάδα
σε όλες τις παρατηρήσεις του δείγματος δεδομένων ανατίθενται όμοια βάρη, αντί-
θετα καθώς ο παράγοντας λήθης, λ, μειώνεται οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις του
δείγματος δεδομένων γίνονται πιο σημαντικές, δηλαδή τους ανατίθενται μεγαλύτερα
βάρη.

Εφαρμόζοντας πολλαπλασιαστές Lagrange στη νέα λογαριθμική συνάρτηση πι-
θανοφάνειας εύκολα μπορεί να υπολογιστεί ο νέος ΕΜΠ θ̂ MLλ

i σύμφωνα με τον πα-
ρακάτω τύπο:

θ̂ MLλ
i (t) =

ni(t)∑K
k=1 nk(t)

. (5.1)

όπου ni(t) αναπαριστά το ενεργό πλάτος παραθύρου (effective window width) το
οποίο μπορεί να υπολογιστεί αναδρομικά μέσω της ακόλουθης εξίσωσης:

ni(t) = λni(t− 1) +Di
t, (5.2)

για κάθε t = 1, 2, . . . και ni(0) = 0, όπου Di
t συμβολίζει τον αριθμό των επιτυχιών

του αποτελέσματος i τη χρονική στιγμή t. Όταν λ = 1, το προτεινόμενο πλαίσιο
αντιστοιχεί στην απλή περίπτωση κατά την οποία δεν ενσωματώνεται ο παράγοντας
λήθης, δηλαδή στον απλό ΕΜΠ της πολυωνυμικής κατανομής θ̂ ML

i .
Μέσα από αυτό το πλαίσιο μπορούν να εκτιμηθούν οι παράμετροι της πολυω-

νυμικής κατανομής, με τη δυνατότητα να ξεχνάει την ιστορία των προηγούμενων
παρατηρήσεων με εκθετικό ρυθμό. Για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς
αυτής της διαδικασίας, κατασκευάζεται ένα τεχνητό δείγμα δεδομένων το οποίο εμ-
περιέχει μία απότομη αλλαγή και διεξάγεται μία προσομοίωση του προτεινόμενου
πλαισίου σε αυτό. Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται ένα πρόβλημα με δύο κλάσεις,
όπου ή κάθε κλάση αντιστοιχεί στις επιτυχίες μιας στρατηγικής καθ’ όλη την διάρ-
κεια του πειράματος. Σε κάθε κλάση έχει προκαθοριστεί η πιθανότητα επιτυχίας της
κάθε στρατηγικής και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν χρησιμοποιηθεί οι πιθα-
νότητες επιτυχίας 0.8 και 0.2 αντίστοιχα. Μετά από 1000 παρατηρήσεις υπάρχει
μία απότομη αλλαγή στις πιθανότητες των κλάσεων (στρατηγικών) κατά την οποία
οι πιθανότητες εναλλάσσονται (0.2, 0.8). Ως εκ τούτου, στο Σχήμα 5.1 απεικονίζεται
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η συμπεριφορά των εκτιμώμενων πιθανοτήτων μέσω της προτεινόμενης πολυωνυμι-
κής κατανομής με εκθετική λήθη, καθώς εφαρμόζονται τέσσερις διαφορετικές τιμές
του παράγοντα λήθης, λ ∈ {0.950, 0.990, 0.999, 1}. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι
στην περίπτωση μίας απότομης αλλαγής, χαμηλότερες τιμές του παράγοντα λήθης
επιτρέπουν καλύτερη και ταχύτερη προσαρμογή στις πραγματικές τιμές. Αντίθετα,
στην περίπτωση που δεν ξεχνιέται η ιστορία των παρατηρήσεων (λ = 1) ο εκτιμητής
δεν μπορεί να προσεγγίσει με επιτυχία τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων μετά
την αλλαγή.

Σχήμα 5.1: Συμπεριφορά της πολυωνυμικής κατανομής με εκθετική λήθη στην περίπτωση
μίας απότομης αλλαγής στο δείγμα δεδομένων: (αριστερά) Το δείγμα δεδομένων των επιτυ-
χιών δύο στρατηγικών (STR1, STR2) καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. (δεξιά) Η πραγ-
ματική πιθανότητα επιτυχίας και οι εκτιμώμενες πιθανότητες της πολυωνυμικής κατανομής
για τέσσερις διαφορετικές τιμές του παράγοντα λήθης, λ ∈ {0.950, 0.990, 0.999, 1.000}.

5.3 ΗΠολυ-στρατηγική μέθοδος Βελτιστοποίησης με Σμή-
νος Σωματιδίων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται σύντομα ο προτεινόμενος αλγόριθμος – Πολυ-
στρατηγική μέθοδος Βελτιστοποίησης με Σμήνος Σωματιδίων (ΠολυΒΣΣ) ή “The
Multinomial distribution-based Particle Swarm Optimization framework” (Mul-
tiPSO) [85]. Ο αλγόριθμος αποτελεί μια επέκταση της Βελτιστοποίησης με Σμήνος
Σωματιδίων, χρησιμοποιεί μία πλειάδα αλγορίθμων ΒΣΣ προσπαθώντας να ενοποι-
ήσει τα χαρακτηριστικά τους σε ένα πλαίσιο που βασίζεται στην προαναφερθείσα
Πολυωνυμική Κατανομή με Εκθετική Λήθη. Μια λεπτομερής περιγραφή της Βελτι-
στοποίησης με Σμήνος Σωματιδίων μπορεί να βρεθεί στην Παράγραφο 2.3.2 καθώς
και στις ακόλουθες αναφορές [41,42,69,147,226].

Το προτεινόμενο πλαίσιο εισάγει δύο κύριες ιδέες στη γενική νοοτροπία των
αλγορίθμων Βελτιστοποίησης με Σμήνος Σωματιδίων, διαφορετικές της κλασικής
ΒΣΣ. Αρχικά για κάθε σωματίδιο του σμήνους αντιστοιχεί με κάποια πιθανότητα
έναν αλγόριθμο ΒΣΣ, kstr, επιλεγμένο από μια ομάδα υποψηφίων αλγορίθμων,
kstr ∈ {1, 2, . . . ,K}. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας,
εξελίσσει κάθε σωματίδιο σμήνους με τον αλγόριθμο που έχει αντιστοιχηθεί και με
βάση τις κινήσεις κάθε σωματιδίου προσαρμόζει την πιθανότητα του αντίστοιχου αλ-
γορίθμου μέσω των παραμέτρων της προαναφερθείσας πολυωνυμικής κατανομής.
Τα υπόλοιπα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας παραμένουν τα ίδια με αυτά της
κλασικής εκδοχής της ΒΣΣ.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μία ομάδα από K διαφορετικούς αλγορίθ-
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μους ΒΣΣ οι οποίοι θα ανατεθούν σε κάθε άτομο του σμήνους. Συγκεκριμένα εδώ
χρησιμοποιούνται τρεις αρκετά γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιημένοι αλγόριθμοι
ΒΣΣ που έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αρκετά πραγματικά και τεχνητά προ-
βλήματα [147,166,184], ονομαστικά ο αλγόριθμος FIPS, CLPSO και ο BBPSO. Εί-
ναι προφανές ότι οποιαδήποτε παραλλαγή του αλγορίθμου της ΒΣΣ θα μπορούσε
να ενσωματωθεί στη ομάδα για να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά
του προτεινόμενου πλαισίου. Στη συνέχεια, για κάθε άτομο του σμήνους ορίζεται
ένας από τους διαθέσιμους αλγορίθμους βάση μιας πιθανότητας. Αυτή η πιθανό-
τητα προσαρμόζεται σε κάθε γενιά με βάση τα επιτυχή και τα ανεπιτυχή βήματα
εξέλιξής του σμήνους μέσω των παραμέτρων της προαναφερθείσας πολυωνυμικής
κατανομής. Επιτυχές βήμα εξέλιξης ενός ατόμου χαρακτηρίζεται το βήμα κατά το
οποίο ο εφαρμοσμένος αλγόριθμος βελτιώνει την καλύτερη προσωπική θέση του
συγκεκριμένου ατόμου.

Για κάθε αλγόριθμο i στην ομάδα αλγορίθμων i ∈ {1, 2, . . . ,K}, χρησιμοποιεί-
ται μία μνήμη για τα επιτυχή (SStep(i)) καθώς και τα ανεπιτυχή (FStep(i)) βήματά
της εξέλιξης του. Με αυτό τον τρόπο, για κάθε αλγόριθμο μπορεί να ανατεθεί ένα
σκορ με βάση το ποσοστό των επιτυχημένων βημάτων εξέλιξής του κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας γενιάς. Αυτό το σκορ Score(i), μπορεί να υπολογιστεί μέσω του
ακόλουθου τύπου:

Score(i)=round

(
100

w(i)∑K
i=1w(i)

)
,με

w(i)=
(

SStep(i)
SStep(i) + FStep(i) + ε

+ pmin

)
, (5.3)

όπου pmin = 0.01 είναι μία μικρή σταθερά η οποία είναι υπεύθυνη για να αποτρέ-
ψει την εξάλειψη της πιθανότητας επιλογής ενός αλγορίθμου, ενώ η παράμετρος
ε = 10−6 βοηθά στην αποφυγή του μηδενισμού του παρανομαστή, στην περίπτωση
που ένας αλγόριθμος δεν έχει επιλεχτεί στην προηγούμενη γενιά. Η διαδικασία
στρογγυλοποίησης, καθώς επίσης και ο πολλαπλασιασμός με τη σταθερά 100, βοη-
θούν στη στρογγυλοποίηση του σκορ σε ακέραιο αριθμό ή οποία είναι απαραίτητη
για να λειτουργήσει η πολυωνυμική κατανομή. Με βάση αυτά, το τελικό αποτέλεσμα
βοηθάει τον αλγόριθμο με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχών βημάτων κατά την εξελι-
κτική διαδικασία της τελευταίας γενιάς. Έτσι, η πολυωνυμική κατανομή μαθαίνει
από το τρέχον στάδιο εξέλιξης και προωθεί τον αλγόριθμο που είναι πιθανότερο να
εξελίξει αποτελεσματικά το σμήνος σε πιο πολλά υποσχόμενες περιοχές αναζήτησης.
Μετά τον υπολογισμό του τελικού σκορ, εκτιμούνται οι πιθανότητες του κάθε αλγο-
ρίθμου υπολογίζοντας τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας θ̂ MLλ

i , ο οποίος μπορεί
να υπολογιστεί από τις Εξισώσεις (5.1) και (5.2). Το κύριο αλγοριθμικό σχήμα του
προτεινόμενου πλαισίου παρουσιάζεται εν συντομία στον Αλγόριθμο 5.1.

5.3.1 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για την
αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων. Για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικό-
τητα των προτεινόμενων μεθόδων έχουν χρησιμοποιηθεί δέκα αρκετά γνωστές και
ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις υψηλής διάστασης με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά και ιδιότητες, όπως μετατοπισμένους χώρους αναζήτησης και πολλαπλά
τοπικά ελάχιστα. Οι πρώτες έξι συναρτήσεις έχουν αποκτηθεί από πρόσφατο δια-
γωνισμό “CEC’ 2008 Special Session on Large Scale Global Optimization” [286].
Οι δύο πρώτες από αυτές έχουν μόνο έναν ολικό ελαχιστοποιητή και καθόλου το-
πικούς ελαχιστοποιητές (η συνάρτηση f1 και η f2), ενώ οι επόμενες τέσσερις έχουν
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Αλγόριθμος 5.1 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου MultiPSO
1: Αρχικοποίηση σμήνους με NP σωματίδια
2: Αρχικοποίηση του προτεινόμενου σχήματος της Πολυωνυμικής Κατανομής, για

κάθε αλγόριθμο i : ni(t0) = 0 και θ̂ MLλ
i (t0) =

1
K .

3: for κάθε χρονικό βήμα t do
4: for κάθε σωματίδιο j του σμήνους do
5: Έστω kstr μία τυχαία τιμή της πολυωνυμικής κατανομή με παραμέ-

τρους θ̂ MLλ
i (t).

6: Ανανέωσε τη θέση του σωματιδίου j χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο
kstr, kstr ∈ {1) FIPS, 2) CLPSO, 3) BBPSO}.

7: Αξιολόγησε το σωματίδιο j
8: Ανανέωσε τη γνωστική και την κοινωνική εμπειρία του j σωματιδίου

9: if το σωματίδιο j έχει αποκτήσει καλύτερη προσωπική θέση then
10: Πρόσθεσε μία επιτυχία στη μνήμη της kstr στρατηγικής
11: else
12: Πρόσθεσε μία αποτυχία στη μνήμη της kstr στρατηγικής
13: end if
14: end for
15: Ενημέρωσε το προτεινόμενο σχήμα της πολυωνυμικής κατανομής

μέσω των Εξισώσεων (5.1)–(5.3)
16: end for

έναν μεγάλο αριθμό τοπικών ελαχιστοποιητών (f3 − f6). Οι υπόλοιπες τέσσερις συ-
ναρτήσεις είναι συνθέσεις πολλών συναρτήσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά οι
οποίες προτάθηκαν πρόσφατα στην εργασία [170] και αντιστοιχούν στις συναρτήσεις
f16 − f19 αυτής της εργασίας.

Μία σύντομη περιγραφή των προβλημάτων που χρησιμοποιούνται καθώς και των
χαρακτηριστικών τους, δίνεται στον Πίνακα 5.1, ενώ μία πιο αναλυτική περιγραφή
αυτών μπορεί να βρεθεί στις εργασίες [170, 286]. Συγκεκριμένα, η παράμετρος D
υποδηλώνει τη διάσταση, S δηλώνει την περιοχή αναζήτησης, ενώ η τιμή fmin εί-
ναι η συναρτησιακή τιμή του ολικού ελαχιστοποιητή της εκάστοτε συνάρτησης. Στη
συγκεκριμένη παράγραφο, χρησιμοποιείται το προαναφερθέν σύνολο συναρτήσεων
διάστασης 50 (D = 50).

Για να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων, τις συγ-
κρίνουμε με πέντε διαφορετικές εκδόσεις της ΒΣΣ, δηλαδή με τους δύο κλασικούς
αλγόριθμους ΒΣΣ, με παράγοντα περιορισμού (xPSOl, constriction factor PSO)
και με βάρος αδράνειας (wPSOl, inertia weight PSO) χρησιμοποιώντας γραμμικό
κανόνα μείωσης βάρους, καθώς και με τρεις πολύ γνωστές εκδόσεις της ΒΣΣ, την
Bare Bones Particle Swarm Optimization (BBPSO) [147], την Fully Informed Par-
ticle Swarm Optimization (FIPS) [184] και την Comprehensive Learning Particle
Swarm Optimizer (CLPSO) [166]. Αναφορικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία,
χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου λήθης (forgetting fac-
tor) λ ∈ {0.92, 0.99, 1}. Οι δύο πρώτες τιμές αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που πρέπει
να ξεχαστεί η ιστορία των πιθανοτήτων επιλογής των ενσωματωμένων στρατηγικών
με έναν είτε γρήγορο είτε αργό ρυθμό αντίστοιχα, δηλαδή με ένα μέγεθος παρα-
θύρου ολίσθησης w ≈ 12.5, ή w ≈ 100 γενιών αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
παράθυρο ολίσθησης μπορεί να προσεγγιστεί ως προς τον τελεστή λήθης λ μέσω της
εξίσωσης: w ≈ 1/(1−λ) [202]. Αντίθετα, όταν η τιμή της παραμέτρου λήθης είναι ίση
με ένα λ = 1, η διαδικασία δεν ξεχνάει την ιστορία των πιθανοτήτων επιλογής των
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Πίνακας 5.1: Το σύνολο των συναρτήσεων προς εξέταση [170,286]

Όνομα συνάρτησης D S fmin

f1 Shifted Sphere Function 50 [−100, 100]D -450
f2 Shifted Schwefel’s Problem 2.21 50 [−100, 100]D -450
f3 Shifted Rosenbrock’s Function 50 [−100, 100]D 390
f4 Shifted Rastrigin’s Function 50 [−5, 5]D -330
f5 Shifted Griewank’s Function 50 [−600, 600]D -180
f6 Shifted Ackley’s Function 50 [−32, 32]D -140
f7 Hybrid Composition Function 1 (f16 [170]) 50 [−100, 100]D 0
f8 Hybrid Composition Function 2 (f17 [170]) 50 [−100, 100]D 0
f9 Hybrid Composition Function 3 (f18 [170]) 50 [−5, 5]D 0
f10 Hybrid Composition Function 4 (f19 [170]) 50 [−10, 10]D 0

ενσωματωμένων στρατηγικών. Μια σύντομη ανάλυση της παραμέτρου λήθης μπορεί
να βρεθεί παρακάτω στην Παράγραφο 5.3.1.

Τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται καθ’ όλη την ενότητα,
είναι μέσοι όροι από 100 ανεξάρτητα πειράματα. Οι πληθυσμοί που έχουν χρησι-
μοποιηθεί για κάθε πείραμα και για κάθε αλγόριθμο, έχουν αρχικοποιηθεί χρησι-
μοποιώντας μία γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθμών από ομοιόμορφη κατανομή με
την ίδια αρχική κατάσταση (ίδιο σπόρο – seed). Επιπλέον, όλες οι μέθοδοι έχουν
υλοποιηθεί με προεπιλεγμένες παραμέτρους όπως αυτές έχουν προταθεί τη βιβλιο-
γραφία. Όσον αφορά τις παραμέτρους ελέγχου των αλγορίθμων ΒΣΣ, έχουν χρησι-
μοποιηθεί οι τυπικές ρυθμίσεις των ϕ = 4.1, χ = 0.72984 και c1 = c2 = 2.05, ενώ έχει
χρησιμοποιηθεί η τοπολογία δακτυλίου σε όλους τους αλγορίθμους [25,41]. Το μέ-
γεθος του σμήνους παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια των πειραμάτων για όλες
τις μεθόδους και είναι ίσο με NP = 100 άτομα. Τέλος, για κάθε πείραμα θέτουμε ως
μέγιστο όριο των διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών σε maxNFEs = 5000 ·D
συναρτησιακούς υπολογισμούς [286].

Για να αξιολογηθεί η απόδοση των αλγορίθμων, χρησιμοποιείται το μέτρο του
σφάλματος λύσης, ή απλά σφάλμα, το οποίο όπως είδαμε ορίζεται ως f(x′)− f(x?),
όπου x? είναι ο ολικός ελαχιστοποιητής της εκάστοτε συνάρτησης και x′ είναι η
καλύτερη εκτίμηση της λύσης που βρέθηκε μέσα στο μέγιστο όριο των διαθέσιμων
συναρτησιακών υπολογισμών maxNFEs. Για κάθε αλγόριθμο εκτελέστηκαν 50 ανε-
ξάρτητα πειράματα για να ληφθεί μια εκτίμηση της διαμέσου (Median), της μέσης
τιμής (Mean) και της τυπικής απόκλισης του σφάλματος. Ακόμα υπολογίστηκε το
ποσοστό επιτυχίας των αλγορίθμων (Success) στο σύνολο των πειραμάτων. Επιπρό-
σθετα, για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των διαφορετικών αποδόσεων
που παρατηρηθήκαν, για κάθε αλγόριθμο διεξάγονται τρία μη-παραμετρικά τεστ
σημαντικότητας (two-sided Wilcoxon rank sum test) μεταξύ του προς εξέταση αλ-
γορίθμου και των προτεινόμενων αλγορίθμων MultiPSO, χρησιμοποιώντας τις προ-
αναφερθείσες τιμές της παραμέτρου λήθης, λ ∈ {0.92, 0.99, 1}. Η μηδενική υπόθεση
σε κάθε έλεγχο σημαντικότητας υποδεικνύει ότι τα δείγματα είναι ανεξάρτητα δείγ-
ματα από πανομοιότυπες συνεχείς κατανομές με ίσες διαμέσους. Έτσι, με “+” επι-
σημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο
5% επίπεδο σημαντικότητας και ο αντίστοιχος προτεινόμενος αλγόριθμος παρου-
σιάζει ανώτερη απόδοση. Με “–” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας και ο αντίστοιχος
προτεινόμενος αλγόριθμος παρουσιάζει κατώτερες επιδόσεις, ενώ με “=” επισημαί-
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Πίνακας 5.2: Πειραματικά αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiPSO) και
πέντε γνωστών αλγορίθμων ΒΣΣ στις συναρτήσεις f1 − f5 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

Αλγόριθμος Median Mean St.D. NFE Success St. Sig.
f1 : Shifted Sphere Function

xPSOl 7.405e+03 7.508e+03 9.342e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 2.519e+03 2.583e+03 4.175e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 2.550e-02 2.556e-02 5.718e-03 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 6.746e+03 6.836e+03 7.820e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.600e+05 100.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=0.99 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.598e+05 100.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=1.00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.600e+05 100.0 (=/=/=)

f2 : Shifted Schwefel’s Problem 2.21
xPSOl 2.911e+01 2.915e+01 1.621e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 2.588e+01 2.564e+01 2.326e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 5.372e+01 5.245e+01 4.420e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 5.442e+01 5.400e+01 2.992e+00 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 3.478e+01 3.462e+01 2.300e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 9.945e-01 1.216e+00 5.522e-01 N/A 0.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=0.99 1.141e+00 1.200e+00 4.202e-01 N/A 0.0 (=/=/–)
MultiPSOλ=1.00 1.032e+00 1.011e+00 2.798e-01 N/A 0.0 (=/+/=)

f3 : Shifted Rosenbrock’s Function
xPSOl 3.314e+06 3.838e+06 3.056e+06 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 1.782e+02 1.876e+02 4.294e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 2.952e+02 3.141e+02 1.056e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 9.838e+02 9.988e+02 1.944e+02 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 9.503e+05 2.023e+06 2.493e+06 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 4.565e+01 4.709e+01 7.751e+00 N/A 0.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=0.99 4.554e+01 4.739e+01 1.152e+01 N/A 0.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=1.00 4.541e+01 4.576e+01 7.768e+00 N/A 0.0 (=/=/=)

f4 : Shifted Rastrigin’s Function
xPSOl 2.335e+02 2.319e+02 2.580e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 1.703e+02 1.678e+02 1.957e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 1.483e+02 1.489e+02 2.166e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 3.305e-01 3.407e-01 8.753e-02 N/A 0.0 (–/–/–)

FIPS 1.846e+02 1.851e+02 1.531e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 1.686e+01 1.791e+01 7.200e+00 N/A 0.0 (=/+/+)
MultiPSOλ=0.99 3.480e+01 3.340e+01 6.900e+00 N/A 0.0 (–/=/+)
MultiPSOλ=1.00 5.804e+01 5.740e+01 1.255e+01 N/A 0.0 (–/–/=)

f5 : Shifted Griewank’s Function
xPSOl 4.189e+01 4.286e+01 6.178e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 1.316e+01 1.325e+01 2.603e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 0.000e+00 3.600e-04 1.687e-03 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 3.400e-02 3.500e-02 8.899e-03 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 4.009e+01 4.027e+01 6.103e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.657e+05 100.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=0.99 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.677e+05 100.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=1.00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.646e+05 100.0 (=/=/=)

νονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιδόσεις δεν παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική διαφορά. Τέλος, χρησιμοποιώντας γραμματοσειρά με έντονη γραφή, σε
κάθε συνάρτηση επισημαίνεται ο αλγόριθμος με τις καλύτερες επιδόσεις, ως προς
τη μέση τιμή και τη διάμεσο του σφάλματος.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 5.2 και στον Πίνακα 5.3, παρουσιάζονται τα πει-
ραματικά αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων για τις 50-διάστατες εκδοχές του
συνόλου των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την παράγραφο. Εί-
ναι εμφανές ότι η παράλληλη χρήση πολλαπλών διαφορετικών μεθόδων ΒΣΣ, μέσα
από το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μίας νέας, καινο-
τόμου μεθόδου ΒΣΣ με αρκετά καλή απόδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση
της προτεινόμενης μεθόδου MultiPSO είναι καλύτερη συγκριτικά με τις μεθόδους
που χρησιμοποιεί στην πλειονότητα των συναρτήσεων που εξετάστηκαν. Στη γενική
περίπτωση, στις περισσότερες των περιπτώσεων η προτεινόμενη μέθοδος MultiPSO
παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους, ως προς τις μέ-
σες και ενδιάμεσες τιμές του σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, σε επτά από τις δέκα
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Πίνακας 5.3: Πειραματικά αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiPSO) και
πέντε γνωστών αλγορίθμων ΒΣΣ στις συναρτήσεις f6 − f10 (Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

Αλγόριθμος Median Mean St.D. NFE Success St. Sig.

f6 : Shifted Ackley’s Function
xPSOl 8.428e+00 8.476e+00 5.340e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 2.840e+00 2.867e+00 4.881e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 1.438e+00 1.045e+00 8.457e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 5.900e-02 6.018e-02 1.020e-02 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 8.204e+00 8.091e+00 6.703e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.041e+05 100.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=0.99 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.046e+05 100.0 (=/=/=)
MultiPSOλ=1.00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.053e+05 100.0 (=/=/=)

f7 : Hybrid Composition Function 1 (f16 [170])
xPSOl 1.937e+03 1.960e+03 3.495e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 7.098e+02 6.993e+02 1.382e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 4.285e+01 4.197e+01 1.423e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 6.576e+00 6.646e+00 6.620e-01 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 1.686e+03 1.677e+03 2.537e+02 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 9.215e-05 1.136e-04 9.575e-05 N/A 0.0 (=/=/+)
MultiPSOλ=0.99 9.147e-05 1.100e-04 5.146e-05 N/A 0.0 (=/=/+)
MultiPSOλ=1.00 1.260e-04 1.406e-04 6.537e-05 N/A 0.0 (–/–/=)

f8 : Hybrid Composition Function 2 (f17 [170])
xPSOl 1.743e+02 1.706e+02 3.124e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 1.701e+02 1.677e+02 2.393e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 1.571e+02 1.568e+02 2.567e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 1.473e+02 1.472e+02 1.259e+01 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 1.281e+01 2.450e+01 2.547e+01 N/A 0.0 (–/–/+)
MultiPSOλ=0.92 5.980e+01 6.549e+01 2.812e+01 N/A 0.0 (=/–/–)
MultiPSOλ=0.99 4.354e+01 4.952e+01 2.597e+01 N/A 0.0 (+/=/–)
MultiPSOλ=1.00 1.261e+01 1.753e+01 1.056e+01 N/A 0.0 (+/+/=)

f9 : Hybrid Composition Function 3 (f18 [170])
xPSOl 6.600e+01 6.504e+01 4.219e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
wPSOl 5.711e+01 5.654e+01 4.577e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 5.352e+01 5.247e+01 6.974e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 4.168e+00 4.212e+00 3.270e-01 N/A 0.0 (–/–/–)

FIPS 3.824e+01 3.784e+01 6.513e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
MultiPSOλ=0.92 1.764e+01 1.814e+01 4.414e+00 N/A 0.0 (=/=/–)
MultiPSOλ=0.99 1.742e+01 1.789e+01 3.898e+00 N/A 0.0 (=/=/–)
MultiPSOλ=1.00 1.319e+01 1.320e+01 2.246e+00 N/A 0.0 (+/+/=)

f10 Hybrid Composition Function 4 (f19 [170])
xPSOl 2.085e-12 2.643e-12 2.696e-12 1.928e+05 100.0 (+/+/+)
wPSOl 1.568e-07 1.799e-07 1.231e-07 N/A 0.0 (+/+/+)
BBPSO 9.474e-05 2.999e-04 8.665e-04 N/A 0.0 (+/+/+)
CLPSO 6.998e-03 7.215e-03 1.226e-03 N/A 0.0 (+/+/+)

FIPS 7.652e-22 1.090e-21 1.267e-21 1.267e+05 100.0 (–/–/–)
MultiPSOλ=0.92 1.935e-17 2.280e-17 1.520e-17 1.749e+05 100.0 (=/+/+)
MultiPSOλ=0.99 2.968e-17 3.631e-17 2.208e-17 1.763e+05 100.0 (–/=/+)
MultiPSOλ=1.00 4.761e-16 1.504e-15 2.336e-15 1.795e+05 100.0 (–/–/=)

συναρτήσεις, (f1 − f3 και f5 − f8), υπάρχει μία μέθοδος από την προτεινόμενη οι-
κογένεια μεθόδων που εμφανίζει σημαντικά καλύτερη απόδοση συγκριτικά με όλες
τις άλλες μεθόδους. Σε τρεις συναρτήσεις, (f1, f5, και f6), όλες οι εκδόσεις της Mul-
tiPSO παρουσιάζουν 100% επιτυχία. Αντίθετα, μόνο σε τρείς περιπτώσεις υπάρχει
αλγόριθμος, είτε η CLPSO είτε η FIPS, που εμφανίζει καλύτερη απόδοση από τα
προτεινόμενα σχήματα (στις συναρτήσεις f4, f9 και f10). Τέλος, στη συνάρτηση f8, η
FIPS έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τις εκδόσεις του προτεινό-
μενου σχήματος που ενσωματώνουν εκθετική λήθη, δηλαδή την MultiPSOλ=0.92, και
την MultiPSOλ=0.99, ενώ σημαντικά χειρότερες συγκριτικά με την έκδοση του προτει-
νόμενου σχήματος που δεν ενσωματώνει εκθετική λήθη, δηλαδή την MultiPSOλ=1.

Όσον αφορά τις τρεις εκδοσεις της MultiPSO, τα πειραματικά αποτελέσματα στο
συγκεκριμένο σύνολο συναρτήσεων δεν επιτρέπουν την ασφαλή εξαγωγή συμπερα-
σμάτων. Σε τέσσερις από τις δέκα συναρτήσεις, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές μεταξύ των αποδόσεων των τριών προσεγγίσεων (f1, f3, f5, and f6).
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Στις υπόλοιπες συναρτήσεις, οι εκδοσεις της MultiPSO που ενσωματώνουν εκθετική
λήθη (λ ∈ {0.92, 0.99},), παρουσιάζουν σημαντικά καλύτερη συμπεριφορά, σε τρεις
συναρτήσεις (f4, f7, f10), ενώ η MultiPSO χωρίς εκθετική λήθη, MultiPSOλ=1, απο-
δίδει καλύτερα μόνο σε δύο συναρτήσεις (την f8 και την f9). Αναφορικά με απόδοση
των εκδοχών της MultiPSO που ενσωματώνουν εκθετική λήθη, η MultiPSOλ=0.92

παρουσιάζει καλύτερη απόδοση αφού στις συναρτήσεις f4 και f10 εμφανίζει καλύ-
τερη απόδοση συγκριτικά με την MultiPSOλ=0.99 και την MultiPSOλ=1. Επιπλέον η
MultiPSOλ=0.92 εμφανίζει καλύτερη απόδοση από την MultiPSOλ=1 στη συνάρτηση
f7.

Από τα παραπάνω σχόλια μπορεί να παρατηρηθεί ότι η απόδοση των προτεινό-
μενων μεθόδων που ενσωματώνουν τη διαδικασία εκθετικής λήθης εξαρτάται από
το εκάστοτε πρόβλημα προς επίλυση. Αυτή η συμπεριφορά φαίνεται λογική δεδο-
μένου ότι ο μηχανισμός λήθης εφαρμόζεται στη διαδικασία προσαρμογής των πιθα-
νοτήτων επιλογής κάθε αλγορίθμου/στρατηγικής ΒΣΣ. Έτσι, ανάλογα με το στάδιο
εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η προτεινόμενη μέθοδος, κάποιος αλγόριθμος μπο-
ρεί να αποδίδει καλύτερα από τους άλλους και χρειάζεται να «ξεχάσει» την ιστορία
της πιθανότητας επιλογής του, με είτε αργό είτε γρήγορο ρυθμό. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι υπάρχουν σχετικά λίγες περιπτώσεις όπου οι προτεινόμενες μέθοδοι
με εκθετική λήθη παρουσιάζουν σημαντικά χειρότερη απόδοση έναντι της μεθόδου
που δεν χρησιμοποιεί την εκθετική λήθη.

Για την απεικόνιση της συμπεριφορά της προτεινόμενης προσέγγισης κατά τη
διάρκεια των προσομοιώσεων, στο Σχήμα 5.2, παρουσιάζονται γραφήματα σύγκλι-
σης για τις πρώτες έξι συναρτήσεις του συνόλου που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την
παράγραφο (f1 − f6). Οι καμπύλες στις γραφικές παραστάσεις δείχνουν την ενδιά-
μεση τιμή του σφάλματος από 50 ανεξάρτητες προσομοιώσεις για όλους τους αλγό-
ριθμους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα. Όπως είναι αναμενόμενο, τα
γραφήματα παρουσιάζουν επιτυχώς την προαναφερθείσα συμπεριφορά των αλγο-
ρίθμων ΒΣΣ, ενώ δείχνουν ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι μέθοδοι Mul-
tiPSO παρουσιάζουν είτε καλύτερη είτε παρόμοια ταχύτητα σύγκλισης συγκριτικά
με τις άλλες μεθόδους. Υπάρχουν σχετικά λίγες περιπτώσεις όπου οι προτεινόμενες
μέθοδοι παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις.

Επιπλέον, στο Σχήμα 5.3 απεικονίζονται οι συμπεριφορές των πιθανοτήτων επι-
λογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας από την πολυωνυμική κατανομή κατά τη
διάρκεια της εξέλιξής τους. Συγκεκριμένα, απεικονίζονται οι τάσεις των πιθανοτή-
των επιλογής για τις πρώτες έξι συναρτήσεις (f1 − f6). Οι καμπύλες στις γραφικές
παραστάσεις δείχνουν την μέση πιθανότητα επιλογής της εκάστοτε στρατηγικής που
υπολογίστηκε σε 50 ανεξάρτητες προσομοιώσεις για διάφορες τιμές της παραμέτρου
λήθης. Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι οι πιθανότητες επιλογής παρουσιάζουν
διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης του αλγορίθμου καθώς
και τα χαρακτηριστικά και τη δομή του εκάστοτε προβλήματος προς λύση. Πιο
συγκεκριμένα, μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων, κατά τη διαδικασία της εξέλιξης υπάρχουν τρία κύρια στάδια στις καμπύλες
των πιθανοτήτων, περίπου κάθε 1000 γενιές. Στο πρώτο στάδιο υπάρχουν ραγδαίες
αλλαγές στις πιθανότητες (f1 − f6), ενώ εμφανίζονται αρκετές εναλλαγές στην ηγε-
τική στρατηγική. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζεται και στο τελευταίο στάδιο
(f1, f4, f5). Αντιθέτως, στο μεσαίο στάδιο οι καμπύλες παρουσιάζουν σταθερή τάσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια του.

Σε γενικές γραμμές, η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, δεδομένου ότι
κάθε πρόβλημα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι στρατηγικές / αλ-
γόριθμοι έχουν διαφορετική απόδοση ανάλογα το στάδιο εξέλιξης και το πρόβλημα
που εφαρμόζονται. Επιπλέον, όσον αφορά τις τιμές της παραμέτρου λήθης, μπορεί
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Σχήμα 5.2: Γραφήματα σύγκλισης (καμπύλες ενδιάμεσων τιμών) για του αλγορίθμους ΒΣΣ
στις 50-διάστατες εκδοχές των έξι πρώτων συναρτήσεων του συνόλου συναρτήσεων, f1 − f6.
Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον αριθμό των γενιών (Generations), ενώ ο οριζόντιος στις
ενδιάμεσες τιμές του σφάλματος των αλγορίθμων (Solution error).

να παρατηρηθεί ότι, όταν η πολυωνυμική κατανομή δεν «ξεχνά» (λ = 1), οι καμπύ-
λες των πιθανοτήτων είναι σταθερές και δεν παρουσιάζουν γρήγορες αλλαγές καθ’
όλη την εξέλιξη του αλγορίθμου. Αντίθετα, όσο περισσότερο «ξεχνά» η πολυωνυμική
κατανομή (δηλαδή μειώνεται η τιμή της παραμέτρου λήθης λ) τόσο πιο πολλές και
ραγδαίες αλλαγές εμφανίζονται στις καμπύλες. Αυτή η τάση μπορεί εύκολα να πα-
ρατηρηθεί στις περιπτώσεις των λ = 0.99 και λ = 0.92. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν
και σε τρεις περιπτώσεις (f4, f9 και f10) η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν παρουσιά-
ζει την καλύτερη απόδοση, ο μηχανισμός της πολυωνυμικής κατανομής προσπαθεί
να ακολουθήσει τον αλγόριθμο με τις καλύτερες επιδόσεις. Για παράδειγμα, στο
Σχήμα 5.3 στη συνάρτηση f4, μπορεί να παρατηρηθεί ότι στο πρώτο και στο τελευ-
ταίο στάδιο της εξέλιξης το προτεινόμενο σχήμα δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες στο
να εφαρμοστεί η μέθοδος με την καλύτερη απόδοση για αυτό το πρόβλημα, δηλαδή
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Σχήμα 5.3: Γραφήματα της τάσης των πιθανοτήτων της Πολυωνυμικής Κατανομής (καμ-
πύλες ενδιάμεσων τιμών) για τρεις τιμές του παράγοντα λήθης (λ ∈ {0.92, 0.99, 1}), στις έξι
πρώτες συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων f1 − f6. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον
αριθμό των γενιών (Generations), ενώ ο οριζόντιος στις ενδιάμεσες τιμές των πιθανοτήτων
ανά στρατηγική (Multinomial probabilities).

την CLPSO. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στην ανάγκη προσαρμογής της
τιμής της παραμέτρου λήθης κατά τη διάρκεια της μεθόδου χρησιμοποιώντας είτε
μια προσαρμοζόμενη (adaptive) ή μια αυτο-προσαρμοζόμενη (self-adaptive) διαδι-
κασία.

Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας

Για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των διαφορετικών επιδόσεων που
παρατηρηθήκαν και να γίνει κατάταξη των αλγορίθμων με βάση των επιδόσεών τους,
εφαρμόζονται το Friedman και το Quade τεστ [63,100]. Όπως έχει αναφερθεί, αυτά
τα τεστ κατατάσσουν την απόδοση ενός συνόλου k-αλγορίθμων και είναι ικανά να
ανιχνεύσουν αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην απόδοση μεταξύ του-



5.3 Πειραματικά αποτελέσματα 137

λάχιστον δύο αλγόριθμων. Στον Πίνακα 5.4, παρουσιάζονται οι μέσες βαθμολογίες
της κατάταξης που υπολογίστηκε μέσω των παραπάνω τεστ, ενώ στο κάτω μέρος του
πίνακα αναφέρονται τα στατιστικά μέτρα του κάθε τεστ καθώς και οι αντίστοιχες
πιθανότητες σημαντικότητας (p-values).

Οι πιθανότητες σημαντικότητας (p-values) που υπολογίστηκαν από το Friedman
και το Quade τεστ (1.1028e-6 και 1.7568e-6, αντίστοιχα) καθώς και η επέκταση
των Iman και Davenport (Ff = 12.2121, p-value: 9.5316e-10), υποδεικνύουν την
ύπαρξη ισχυρά σημαντικών διαφορών μεταξύ των αλγορίθμων, στο επίπεδο σημαν-
τικότητας α = 0.05.Όπως έχει προαναφερθεί το Quade τεστ είναι μια παραλλαγή του
Friedman τεστ, το οποίο λαμβάνει υπόψιν του το γεγονός ότι κάποιες περιπτώσεις
στο δείγμα μπορεί να είναι πιο σημαντικές από άλλες. Έτσι, για τον υπολογισμό του
τελικού σκορ κατάταξης χρησιμοποιεί μία κλίμακα ανάλογη με τις διαφορές που
παρατηρούνται στα δείγματα [100]. Επομένως, το Quade τεστ υποδεικνύει αν οι αλ-
γόριθμοι εμφανίζουν σημαντικές διαφορές στις περισσότερο δύσκολες συναρτήσεις
του εξεταζόμενου συνόλου για ένα προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας. Όπως
μπορεί να παρατηρηθεί στον Πίνακα 5.4, όλες οι εκδόσεις της προτεινόμενης μεθο-
δολογίας (MultiPSOλ=0.92, MultiPSOλ=0.99, και MultiPSOλ=1), εμφανίζονται πάντα
στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης, ενώ οι επόμενες τρεις θέσεις, συνήθως κατα-
λαμβάνονται από τους αλγόριθμους BBPSO, CLPSO και FIPS. Αυτή η συμπεριφορά
υποδεικνύει ότι ο συνδυασμός της δυναμικής και των χαρακτηριστικών των παρα-
πάνω τριών αλγορίθμων μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας, είναι πολύ απο-
τελεσματικός και έχει αρκετές δυνατότητες. Επιπλέον συγκρίνοντας τις MultiPSO
μεταξύ τους μπορούν να βγουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Με βάση την κατάταξη
του Friedman τεστ η MultiPSO που δεν ενσωματώνει εκθετική λήθη (MultiPSOλ=1)
παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά στο συγκεκριμένο σύνολο συναρτήσεων, ενώ η
κατάταξη του Quade τεστ υποδεικνύει ότι στις πιο δύσκολες συναρτήσεις είναι απα-
ραίτητη η διαδικασία της εκθετικής λήθης και μάλιστα με ραγδαίο ρυθμό (λ = 0.92),
καθώς η MultiPSOλ=0.92 έρχεται πρώτη στην κατάταξη.

Τέλος, για να αναπαρασταθούν γραφικά οι συνολικές επιδόσεις των υλοποιη-
μένων αλγορίθμων στο σύνολο των συναρτήσεων, χρησιμοποιείται η προαναφερ-
θείσα εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής (ECDF, Empirical Cumulative
probability Distribution Function) της απόδοσης των αλγορίθμων ως προς τις τιμές
σφάλματος.

Ως εκ τούτου, στο Σχήμα 5.4, απεικονίζονται οι ECDF καμπύλες του σφάλματος
όλων των αλγόριθμων αυτής της παραγράφου. Μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα ότι
όλοι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες στο υπό εξέ-
ταση σύνολο συναρτήσεων. Όλες οι εκδόσεις της MultiPSO έχουν ECDF καμπύλες
με μεγαλύτερες τιμές συγκριτικά με τους άλλους αλγορίθμους, για την πλειοψηφία
των παρατηρούμενων τιμών σφάλματος. Μόνο ο αλγόριθμος CLPSO σε ένα μικρό
εύρος τιμών σφάλματος εμφανίζει μεγαλύτερες τιμές στην καμπύλη του. Σε γενικές
γραμμές, οι MultiPSO αλγόριθμοι παράγουν χαμηλότερες τιμές σφάλματος κατά
μία ή περισσότερες τάξεις μεγέθους, συγκριτικά με τους άλλους αλγορίθμους. Για
παράδειγμα μπορεί να παρατηθεί ότι οι καμπύλες των MultiPSO αλγορίθμων φτά-
νουν τη μονάδα περίπου όταν error ≈ 100, ενώ οι καμπύλες της BBPSO και της
CLPSO περίπου όταν error ≈ 1000 (η συμπεριφορά αυτή απεικονίζεται καλύτερα
στη μεγενθυμένη υπο-εικόνα του Σχήματος 5.4). Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί
να παρατηρηθεί για τους αλγορίθμους FIPS και xPSOl, όπου οι ECDF καμπύλες
τους φτάνουν τη μονάδα περίπου όταν error ≈ 107. Μεταξύ των τριών MultiPSO
αλγορίθμων, δεν υπάρχει ορατή διαφορά. Μόνο σε ένα πολύ μικρό εύρος τιμών
σφάλματος ο αλγόριθμος MultiPSOλ=1 παρουσιάζει υψηλότερες τιμές στην ECDF
καμπύλη του συγκριτικά με τις άλλες εκδόσεις της MultiPSO.
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Πίνακας 5.4: Μέση κατάταξη των υλοποιημένων αλγορίθμων, που υπολογίστηκε από το
Friedman και το Quade τεστ.

Μέση κατάταξη
Friedman Quade

Αλγόριθμοι Σκορ Κατάταξη Σκορ Κατάταξη
xPSOl 7.3999 (8) 7.1090 (8)
wPSOl 5.9000 (7) 6.0000 (7)
BBPSO 5.1000 (5) 5.3636 (6)
CLPSO 4.7000 (4) 5.0000 (5)
FIPS 5.5000 (6) 4.9818 (4)

MultiPSOλ=0.92 2.5000 (2) 2.3818 (1)
MultiPSOλ=0.99 2.5000 (2) 2.6181 (3)
MultiPSOλ=1.00 2.4000 (1) 2.5454 (2)

Στατιστικό 40.30000 7.40772
p-value 1.1028e-6 1.7568e-6

Σχήμα 5.4: Εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων του σφάλματος των
αλγορίθμων ΒΣΣ στις 50-διάστατες εκδοχές του συνόλου συναρτήσεων.

Ανάλυση της παραμέτρου εκθετικής λήθης

Σε αυτή την παράγραφο πραγματοποιείται μια σύντομη ανάλυση της παραμέ-
τρου εκθετικής λήθης, με άμεσο στόχο να κατανοηθεί η συμπεριφορά και τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτής. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται δεκαοκτώ διαφορετι-
κές τιμές της παραμέτρου εκθετικής λήθης στο διάστημα [0, 1], ενώ για κάθε τιμή της
παραμέτρου διεξάχθηκαν 50 ανεξάρτητα πειράματα στο σύνολο των συναρτήσεων
που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα. Για να να εξεταστεί η συνολική τους
συμπεριφορά στο σύνολο των συναρτήσεων, χρησιμοποιούνται τα προαναφερθέντα
στατιστικά τεστ, το Friedman και το Quade τεστ [63,100] και παρουσιάζεται η στατι-
στική σημαντικότητα των διαφορετικών επιδόσεων που παρατηρηθήκαν, καθώς και
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η κατάταξη των αλγορίθμων βάσει των επιδόσεών τους.

Πίνακας 5.5: Μέση κατάταξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiPSO) για διάφορες
τιμές της παραμέτρου λήθης, που υπολογίστηκε από το Friedman και το Quade τεστ.

Εκθετική λήθη Μέση Κατάταξη
τιμή λήθης παράθυρο ολίσθησης Friedman Quade
λ = 0.000 Μη θυμάσαι 10.2500 (14) 9.2636 (9)
λ = 0.500 w = 1.0000 9.0500 (4) 8.5181 (3)
λ = 0.800 w = 5.0000 9.3500 (10) 8.7181 (5)
λ = 0.900 w = 10.0000 9.1500 (6) 9.1181 (6)
λ = 0.910 w = 11.1100 8.3500 (2) 8.6272 (4)
λ = 0.920 w = 12.5000 7.0500 (1) 7.3000 (1)
λ = 0.930 w = 14.2857 9.3500 (10) 9.3181 (10)
λ = 0.940 w = 16.6667 9.1500 (6) 9.1909 (8)
λ = 0.950 w = 20.0000 8.6499 (3) 8.1181 (2)
λ = 0.960 w = 25.0000 9.9500 (13) 9.4090 (11)
λ = 0.970 w = 33.3333 9.1500 (6) 9.1727 (7)
λ = 0.980 w = 50.0000 10.6499 (15) 10.2636 (14)
λ = 0.990 w = 100.0000 11.1500 (17) 10.9181 (16)
λ = 0.995 w = 200.0000 11.3500 (18) 11.4272 (18)
λ = 0.996 w = 250.0000 9.2500 (9) 9.9181 (12)
λ = 0.998 w = 500.0000 10.6500 (16) 11.3727 (17)
λ = 0.999 w = 1000.0000 9.4500 (12) 10.2818 (15)
λ = 1.000 Μην ξεχνάς 9.0500 (4) 10.0636 (13)

Statistic 6.48596 0.37953
p-value 0.9892 0.9879

Στον Πίνακα 5.5, παρουσιάζονται οι μέσες βαθμολογίες και η αντίστοιχη κατά-
ταξης τους που υπολογίστηκαν μέσω των παραπάνω τεστ, ενώ στο κάτω μέρος του
πίνακα αναφέρονται τα στατιστικά μέτρα του κάθε τεστ καθώς και οι αντίστοιχες
πιθανότητες σημαντικότητας (p-values). Για κάθε τιμή της παραμέτρου εκθετικής
λήθης αναφέρεται το σκορ κατάταξής του καθώς και το αντίστοιχο μέγεθος παρα-
θύρου ολίσθησης. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι, όταν η τιμή της παραμέτρου λήθης
είναι ίση με μηδέν (λ = 0) η μεθοδολογία ξεχνάει ραγδαία την ιστορία της, (δεν έχει
καθόλου μνήμη), ενώ όταν είναι ίση με την μονάδα, λ = 1, δεν ξεχνάει καθόλου την
ιστορία της.

Ως εκ τούτου, από τις υπολογισμένες πιθανότητες σημαντικότητας (p-values) των
τεστ, (0.9892 και 0.9879), συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στις επιδόσεις των αλγορίθμων με τις προαναφερθείσες τιμές της παρα-
μέτρου λήθης. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, τα στατιστικά
τεστ λαμβάνουν υπόψη τους τη γενική συμπεριφορά των αλγορίθμων σε όλες τις
συναρτήσεις που εξετάστηκαν. Έτσι διαπιστώνεται ότι στο συγκεκριμένο σύνολο συ-
ναρτήσεων, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν
υπάρχει ένα εύρος τιμών της παραμέτρου λήθης που να παρουσιάζει στατιστικά
σημαντικές διαφορές. Παρ ’όλα αυτά, δεδομένης της προαναφερθείσας απόδοσής
τους, συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία των MultiPSOλ αλγορίθμων παρουσιάζει κα-
λύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τους αλγόριθμους που εξετάστηκαν σε αυτή την
ενότητα. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον μία τιμή της
παραμέτρου λήθης που εμφανίζει καλύτερη απόδοση από τις ακραίες καταστάσεις,
δηλαδή τις τιμές λ = 0 και λ = 1. Τέλος στον Πίνακα 5.5, αναφέρονται με έντονη
γραμματοσειρά τα τρία καλύτερα σκορ κατάταξης της παραμέτρου λήθης, ενώ η
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πιο ελπιδοφόρα τιμή της παραμέτρου για το συγκεκριμένο σύνολο συναρτήσεων
φαίνεται να κυμαίνεται στην περιοχή γύρω από την τιμή λ = 0.92.

5.4 ΗΠολυ-στρατηγική μέθοδος Διαφοροεξελικτικών Αλ-
γόριθμων

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται οι κύριες έννοιες και τα χαρακτηρι-
στικά της εφαρμογής του προτεινόμενου πλαισίου στην οικογένεια των Διαφοροε-
ξελικτικών Αλγόριθμων. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος ονομάζεται Πολυ-στρατηγική
μέθοδος Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων (ΠολυΔΕΑ) ή “Multinomial distribution-
based Differential Evolution” (MultiDE) [87]. Ο αλγόριθμος αποτελεί μια επέκταση
των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων, χρησιμοποιεί μία πλειάδα Διαφοροεξελικτι-
κών Αλγορίθμων προσπαθώντας να ενοποιήσει τα χαρακτηριστικά τους σε ένα πλαί-
σιο που βασίζεται στην προαναφερθείσα Πολυωνυμική Κατανομή με Εκθετική Λήθη.
Μια λεπτομερής περιγραφή των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων μπορεί να βρεθεί
στην Παράγραφο 2.3.1 καθώς και στις ακόλουθες αναφορές [53,84,245,280].

Το προτεινόμενο πλαίσιο εισάγει δύο νέες κύριες ιδέες στη γενική νοοτροπία των
Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Αρχικά για κάθε άτομο του πληθυσμού αντιστοι-
χεί με κάποια πιθανότητα έναν ΔΕΑ, kstr, επιλεγμένο από μια ομάδα υποψηφίων
αλγορίθμων, kstr ∈ {1, 2, . . . ,K}. Στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εξελικτικής
διαδικασίας, εξελίσσει κάθε άτομο του πληθυσμού με τον αλγόριθμο που έχει αν-
τιστοιχηθεί και με βάση τις κινήσεις κάθε ατόμου προσαρμόζει την πιθανότητα του
αντίστοιχου αλγορίθμου μέσω των παραμέτρων της προαναφερθείσας πολυωνυμι-
κής κατανομής. Τα υπόλοιπα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας παραμένουν ίδια
με αυτά των κλασικών εκδοχών των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μία ομάδα από K διαφορετικούς ΔΕΑ οι
οποίοι θα ανατεθούν σε κάθε άτομο του πληθυσμού. Συγκεκριμένα εδώ χρησι-
μοποιούνται τρεις αρκετά γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιημένοι ΔΕΑ που έχουν
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αρκετά πραγματικά και τεχνητά προβλήματα [27,
50,331], ονομαστικά ο αλγόριθμος JADE [331], jDE [27] και ο DEGL [50]. Είναι
προφανές ότι θα μπορούσε να ενσωματωθεί οποιαδήποτε παραλλαγή του ΔΕΑ στη
ομάδα για να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του προτεινόμε-
νου πλαισίου. Στη συνέχεια, για κάθε άτομο του πληθυσμού ορίζεται ένας από τους
διαθέσιμους αλγορίθμους βάση μίας πιθανότητας. Αυτή η πιθανότητα προσαρμόζε-
ται σε κάθε γενιά με βάση τη σχετική βελτίωση της συναρτησιακής τιμής του κάθε
ατόμου του πληθυσμού μέσω των παραμέτρων της προαναφερθείσας πολυωνυμικής
κατανομής [110,212].

Συγκεκριμένα, υποθέστε ότι ο i-οστός αλγόριθμος i ∈ {1, 2, . . . ,K}, εξελίσσει NPi

άτομα, με
∑K

i=1NPi = NP. Για κάθε άτομο j, j ∈ {1, 2, . . . , NPi} μπορεί να ανατε-
θεί ένα σκορ με βάση τη σχετική βελτίωση της συναρτησιακής του τιμής κατά τη
διάρκεια του τελευταίου βήματος (γενιάς), σύμφωνα με τον τύπο:

wj = fbest

∣∣∣f i
parent − f i

offspring

∣∣∣
f i
offspring

,

όπου fbest είναι η συναρτησιακή τιμή του καλύτερου ατόμου του πληθυσμού, f i
parent

είναι η συναρτησιακή τιμή του i-οστού ατόμου πριν εξελιχθεί, ενώ f i
offspring είναι η

συναρτησιακή τιμή του i-οστού ατόμου μετά την εξελικτική διαδικασία [110,212].
Έτσι, το τελικό σκορ, Score(i), κάθε αλγορίθμου μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα
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με τον ακόλουθο τύπο:

Score(i) = round

(
100K

W(i)∑K
i=1W(i)

)
, (5.4)

όπου W(i) = wmin +
∑NPi

j=1wj, wmin = 0.01 είναι μια μικρή σταθερά η οποία είναι
υπεύθυνη για να αποτρέψει της εξάλειψη της πιθανότητας επιλογής του i-οστού
αλγορίθμου, στην περίπτωση όπου δεν επιλέχτηκε κατά την προηγούμενη γενιά.
Η διαδικασία στρογγυλοποίησης καθώς επίσης και ο πολλαπλασιασμός με τη στα-
θερά 100K βοηθούν στην στρογγυλοποίηση του σκορ σε ακέραιο αριθμό ή οποία
είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η πολυωνυμική κατανομή. Με βάση αυτά,
το τελικό σκορ βοηθάει τον αλγόριθμο που επιφέρει την υψηλότερη σχετική βελτί-
ωση συναρτησιακών τιμών κατά την τελευταία γενιά. Έτσι, η πολυωνυμική κατα-
νομή μαθαίνει από το τρέχον στάδιο εξέλιξης και προωθεί τον αλγόριθμο που είναι
πιθανότερο να εξελίξει αποτελεσματικά τον πληθυσμό σε πιο πολλά υποσχόμενες
περιοχές αναζήτησης. Μετά τον υπολογισμό του τελικού σκορ, εκτιμούνται οι πιθα-
νότητες του κάθε αλγορίθμου υπολογίζοντας τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας
θ̂ MLλ
i , ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί από τις Εξισώσεις (5.1) και (5.2). Το κύριο
αλγοριθμικό σχήμα του προτεινόμενου πλαισίου παρουσιάζεται εν συντομία στον
Αλγόριθμο 5.2.

Αλγόριθμος 5.2 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου MultiDE
1: Αρχικοποίηση του πληθυσμού με NP άτομα
2: Αρχικοποίηση του προτεινόμενου σχήματος της Πολυωνυμικής Κατανομής, για

κάθε αλγόριθμο i : ni(t0) = 0 και θ̂ MLλ
i (t0) =

1
K .

3: for κάθε χρονικό βήμα t do
4: for κάθε άτομο j του πληθυσμού do
5: Έστω kstr μία τυχαία τιμή της πολυωνυμικής κατανομή με παραμέ-

τρους θ̂ MLλ
i (t).

6: Εφάρμοσε τον τελεστή μετάλλαξης χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο kstr,
kstr ∈ {1) JADE, 2) jDE, 3) DEGL}.

7: Εφάρμοσε τον τελεστή διωνυμικής διασταύρωσης
8: Εφάρμοσε τον τελεστή επιλογής
9: end for
10: Ανανέωσε το σκορ της kstr στρατηγικής μέσω της Εξίσωσης (5.4)
11: Ενημέρωσε το προτεινόμενο σχήμα της πολυωνυμικής κατανομής

μέσω των Εξισώσεων (5.1)–(5.2)
12: end for

5.4.1 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για την
αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων. Για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικό-
τητα τους ακολουθείται παρόμοια πειραματική διαδικασία όπως αυτή της Παρα-
γράφου 5.3.1. Έτσι χρησιμοποιούνται οι προαναφερθείσες δέκα συναρτήσεις, ενώ
για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους, συγκρίνεται η απόδοσή τους με την
απόδοση πέντε διαφορετικών αλγορίθμων από την οικογένεια των Διαφοροεξελικτι-
κών Αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται εδώ περιλαμβάνουν τους:
DEGL [50], JADE [331], jDE [27], ODE [252], και τον αλγόριθμο SADE [247].

Όσον αφορά το σύνολο των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, όλες οι μέθοδοι
έχουν υλοποιηθεί με προεπιλεγμένες παραμέτρους όπως αυτές έχουν προταθεί στην
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βιβλιογραφία. Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται καθ’ όλη την ενό-
τητα, είναι μέσοι όροι από 100 ανεξάρτητα πειράματα. Το μέγεθος των πληθυσμών
παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια των πειραμάτων για όλες τις μεθόδους και εί-
ναι ίσο με NP = 100 άτομα. Τέλος, για κάθε πείραμα θέτουμε ως μέγιστο όριο των
διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών σε maxNFEs = 5000 ·D συναρτησιακούς
υπολογισμούς [286]. Σε αυτή την παράγραφο έχουν υλοποιηθεί τρεις διαφορετικές
εκδόσεις του προτεινόμενου αλγορίθμου MultiDE χρησιμοποιώντας ως τιμές της
παραμέτρου λήθης, τις λ ∈ {0.91, 0.99, 1}. Έτσι οι δύο πρώτοι αλγόριθμοι χρησιμο-
ποιούν την εκθετική λήθη για να ξεχνάνε την ιστορία των πιθανοτήτων επιλογής με
είτε ραγδαίο είτε αργό ρυθμό αντίστοιχα, ενώ ο τρίτος αλγόριθμος δεν ξεχνάει την
ιστορία των πιθανοτήτων επιλογής κατά την εξελικτική διαδικασία.

Πίνακας 5.6: Πειραματικά αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiDE) και
πέντε γνωστών ΔΕΑ στις πέντε πρώτες συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων (f1–f5) (Διά-
σταση συναρτήσεων D = 50).

Αλγόριθμος Median Mean St.D. NFE Success St. Sig.
f1 : Shifted Sphere Function

DEGL 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 3.230e+04 100.0 (=/=/=)
JADE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 4.363e+04 100.0 (=/=/=)
jDE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.535e+05 100.0 (=/=/=)
ODE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.194e+05 100.0 (=/=/=)
SADE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.779e+04 100.0 (=/=/=)

MultiDEλ=0.91 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.032e+04 100.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.056e+04 100.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 5.002e+04 100.0 (=/=/=)

f2 : Shifted Schwefel’s Problem 2.21
DEGL 1.430e+01 1.559e+01 5.660e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 1.115e+00 1.127e+00 2.264e-01 N/A 0.0 (–/–/–)
jDE 2.220e+00 2.543e+00 1.581e+00 N/A 0.0 (–/–/–)
ODE 4.631e+00 6.115e+00 6.306e+00 N/A 0.0 (=/–/–)
SADE 2.925e+01 2.961e+01 3.300e+00 N/A 0.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 5.678e+00 6.471e+00 3.266e+00 N/A 0.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 6.161e+00 6.718e+00 3.269e+00 N/A 0.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 6.396e+00 6.765e+00 2.794e+00 N/A 0.0 (=/=/=)

f3 : Shifted Rosenbrock’s Function
DEGL 0.000e+00 1.356e+00 1.908e+00 1.834e+05 66.0 (–/–/–)
JADE 2.286e+00 9.801e+00 1.956e+01 2.284e+05 8.0 (=/=/=)
jDE 3.975e+01 4.698e+01 1.956e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
ODE 4.683e+01 9.303e+04 4.997e+05 N/A 0.0 (+/+/+)
SADE 1.918e+01 2.553e+01 2.439e+01 N/A 0.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 3.015e+00 4.210e+00 9.579e+00 2.210e+05 2.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 3.278e+00 4.480e+00 9.818e+00 2.477e+05 2.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 2.873e+00 3.110e+00 3.023e+00 2.498e+05 2.0 (=/=/=)

f4 : Shifted Rastrigin’s Function
DEGL 1.492e+02 1.515e+02 2.531e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.217e+05 100.0 (=/=/=)
jDE 7.136e+01 7.198e+01 6.070e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
ODE 3.651e+02 3.488e+02 4.078e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
SADE 0.000e+00 5.680e+00 1.106e+01 2.305e+05 68.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.935e+05 100.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.962e+05 100.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.158e+05 100.0 (=/=/=)

f5 : Shifted Griewank’s Function
DEGL 7.000e-03 1.382e-02 2.143e-02 3.251e+04 48.0 (+/+/+)
JADE 0.000e+00 1.020e-03 2.839e-03 4.470e+04 88.0 (=/=/=)
jDE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 1.538e+05 100.0 (–/–/–)
ODE 0.000e+00 1.200e-03 3.090e-03 1.212e+05 86.0 (=/=/=)
SADE 0.000e+00 5.760e-03 1.041e-02 7.681e+04 64.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 0.000e+00 6.800e-04 2.369e-03 5.018e+04 92.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 0.000e+00 1.480e-03 3.694e-03 5.118e+04 84.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 0.000e+00 1.320e-03 3.766e-03 5.041e+04 88.0 (=/=/=)

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 5.6 και στον Πίνακα 5.7 παρουσιάζονται τα πειρα-
ματικά αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων για τις 50-διάστατες εκδόσεις του
συνόλου των συναρτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την παράγραφο. Είναι
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Πίνακας 5.7: Πειραματικά αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiDE) και
πέντε γνωστών ΔΕΑ στις πέντε τελευταίες συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων (f6–f10)
(Διάσταση συναρτήσεων D = 50).

Αλγόριθμος Median Mean St.D. NFE Success St. Sig.
f6 : Shifted Ackley’s Function

DEGL 2.901e+00 3.001e+00 6.213e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 6.353e+04 100.0 (=/=/=)
jDE 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 2.281e+05 100.0 (=/=/=)
ODE 0.000e+00 2.460e-03 1.739e-02 1.753e+05 98.0 (=/=/=)
SADE 0.000e+00 3.442e-01 5.674e-01 1.161e+05 72.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.363e+04 100.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 7.336e+04 100.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 0.000e+00 1.758e-02 1.243e-01 7.362e+04 98.0 (=/=/=)

f7 : Hybrid Composition Function 1 (f16 [170])
DEGL 8.144e+01 7.839e+01 3.066e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 1.167e-05 2.697e-05 5.025e-05 N/A 0.0 (+/+/+)
jDE 9.126e-05 9.085e-05 2.451e-05 N/A 0.0 (+/+/+)
ODE 5.736e-03 6.463e-03 3.008e-03 N/A 0.0 (+/+/+)
SADE 3.124e-02 2.524e-01 1.503e+00 2.188e+05 12.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 1.559e-13 1.426e-03 6.143e-03 1.749e+05 94.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 1.165e-13 2.146e-04 1.517e-03 1.741e+05 98.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 1.788e-13 2.167e-13 1.990e-13 1.767e+05 100.0 (=/=/=)

f8 : Hybrid Composition Function 2 (f17 [170])
DEGL 1.157e+02 1.151e+02 3.575e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 8.797e+00 9.285e+00 1.551e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
jDE 6.427e+00 6.320e+00 9.796e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
ODE 8.416e+00 8.591e+00 8.773e-01 N/A 0.0 (+/+/+)
SADE 4.013e-01 1.241e+00 3.015e+00 N/A 0.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 1.535e-01 3.250e-01 7.725e-01 N/A 0.0 (=/=/–)
MultiDEλ=0.99 1.213e-01 3.729e-01 9.330e-01 N/A 0.0 (=/=/–)
MultiDEλ=1.00 1.906e-01 3.587e-01 1.144e+00 N/A 0.0 (+/+/=)

f9 : Hybrid Composition Function 3 (f18 [170])
DEGL 3.777e+01 3.621e+01 1.070e+01 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 2.792e-01 2.787e-01 3.346e-02 N/A 0.0 (+/+/+)
jDE 1.098e-01 1.082e-01 3.737e-02 N/A 0.0 (+/+/+)
ODE 5.347e+00 7.079e+00 5.950e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
SADE 9.096e-02 9.885e-02 7.226e-02 N/A 0.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 4.158e-04 6.529e-04 8.106e-04 N/A 0.0 (=/–/–)
MultiDEλ=0.99 1.001e-03 2.019e-03 2.570e-03 N/A 0.0 (+/=/–)
MultiDEλ=1.00 4.474e-02 5.518e-02 2.886e-02 N/A 0.0 (+/+/=)

f10 Hybrid Composition Function 4 (f19 [170])
DEGL 1.175e+01 1.114e+01 2.671e+00 N/A 0.0 (+/+/+)
JADE 0.000e+00 1.823e-01 3.965e-01 5.144e+04 80.0 (=/=/=)
jDE 8.186e-15 9.568e-15 5.738e-15 1.662e+05 100.0 (+/+/+)
ODE 5.526e-17 3.022e-01 6.365e-01 1.535e+05 78.0 (+/+/+)
SADE 2.100e+00 2.132e+00 1.442e+00 8.487e+04 12.0 (+/+/+)

MultiDEλ=0.91 0.000e+00 2.104e-01 4.452e-01 5.848e+04 76.0 (=/=/=)
MultiDEλ=0.99 0.000e+00 2.816e-01 4.340e-01 5.850e+04 66.0 (=/=/=)
MultiDEλ=1.00 0.000e+00 3.236e-01 6.636e-01 5.793e+04 72.0 (=/=/=)

εμφανές ότι η παράλληλη χρήση πολλαπλών διαφορετικών Διαφοροεξελικτικών Αλ-
γορίθμων, μέσα από το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
μίας νέας, καινοτόμου μεθόδου Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων με αρκετά καλή
απόδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πλειονότητα των συναρτήσεων που εξετάστη-
καν, η απόδοση της προτεινόμενης μεθόδου MultiDE παρουσιάζει είτε παρόμοια
είτε καλύτερη απόδοση συγκριτικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιεί καθώς και
τις άλλες μεθόδους. Μόνο σε τρεις συναρτήσεις οι προτεινόμενες μέθοδοι έχουν χει-
ρότερη απόδοση ως προς τις μέσες και τις ενδιάμεσες τιμές του σφάλματος (f2, f3 και
f5). Οι προτεινόμενες μέθοδοι έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στις πιο δύσκο-
λες συναρτήσεις του συνόλου που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα, δηλαδή
τις (f6 − f10) και f4, (hybrid composition functions). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι
προτεινόμενες μέθοδοι εμφανίζουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με
όλες τις άλλες μεθόδους που έχουν υλοποιηθεί.

Όσον αφορά τις τρεις εκδόσεις της μεθόδου MultiDE, τα πειραματικά αποτελέ-
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σματα στο συγκεκριμένο σύνολο συναρτήσεων δεν επιτρέπουν την ασφαλή εξαγωγή
συμπερασμάτων. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες συναρτήσεις οι μέ-
θοδοι δεν έχουν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους. Μόνο σε δύο από τις δέκα
συναρτήσεις (στην f8 και την f9), οι εκδόσεις που ενσωματώνουν εκθετική λήθη πα-
ρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους. Παρ ’όλο αυτά αξί-
ζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκδόσεις που ενσωματώνουν
εκθετική λήθη παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις (χαμηλότερες τιμές), ως προς τη
μέση και την ενδιάμεση τιμή του σφάλματος.

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, από τα παραπάνω σχόλια μπορεί να
παρατηρηθεί ότι η απόδοση των προτεινόμενων μεθόδων εξαρτάται από το εκάστοτε
πρόβλημα προς επίλυση. Αυτή η συμπεριφορά φαίνεται λογική δεδομένου ότι ο
μηχανισμός λήθης εφαρμόζεται στη διαδικασία προσαρμογής των πιθανοτήτων επι-
λογής κάθε αλγορίθμου. Έτσι ανάλογα το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η
προτεινόμενη μέθοδος, κάποιος αλγόριθμος μπορεί να αποδίδει καλύτερα από τους
άλλους και χρειάζεται να «ξεχάσει» την ιστορία της πιθανότητας επιλογής του, με
είτε αργό είτε γρήγορο ρυθμό. Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει ότι η παράμετρος
εκθετικής λήθης μάλλον χρειάζεται να αλλάζει τιμές σύμφωνα με το στάδιο εξέλιξης
στο οποίο βρίσκεται ο αλγόριθμος. Αυτή η κατεύθυνση είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα
περιοχή έρευνας που χρειάζεται να μελετηθεί εκτενώς στο μέλλον.

Για την απεικόνιση της συμπεριφοράς της προτεινόμενης προσέγγισης κατά τη
διάρκεια των προσομοιώσεων, στο Σχήμα 5.5, παρουσιάζονται γραφήματα σύγκλι-
σης για έξι συναρτήσεις του συνόλου που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την παρά-
γραφο (f4, f6−f10). Οι καμπύλες στις γραφικές παραστάσεις δείχνουν την ενδιάμεση
τιμή του σφάλματος από 100 ανεξάρτητες προσομοιώσεις για όλους τους αλγόριθ-
μους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα. Όπως είναι αναμενόμενο, τα
γραφήματα παρουσιάζουν επιτυχώς την προαναφερθείσα συμπεριφορά των Διαφο-
ροεξελικτικών Αλγορίθμων, ενώ δείχνουν ότι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι
μέθοδοι MultiDE παρουσιάζουν είτε καλύτερη είτε παρόμοια ταχύτητα σύγκλισης
συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους. Υπάρχουν σχετικά λίγες περιπτώσεις όπου οι
προτεινόμενες μέθοδοι παρουσιάζουν χειρότερες επιδόσεις.

Επιπλέον, στο Σχήμα 5.6 απεικονίζονται οι συμπεριφορές των πιθανοτήτων επι-
λογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας από την πολυωνυμική κατανομή κατά τη
διάρκεια της εξέλιξής τους. Συγκεκριμένα, απεικονίζονται οι τάσεις των πιθανοτή-
των επιλογής για έξι συναρτήσεις (f4, f6 − f10). Οι καμπύλες στις γραφικές παρα-
στάσεις δείχνουν τη μέση πιθανότητα επιλογής της εκάστοτε στρατηγικής που υπο-
λογίστηκε σε 100 ανεξάρτητες προσομοιώσεις για διάφορες τιμές της παραμέτρου
λήθης. Όπως και στην περίπτωση των MultiPSO, μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί
ότι οι πιθανότητες επιλογής παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με
το στάδιο εξέλιξης του αλγορίθμου καθώς και τα χαρακτηριστικά και τη δομή του
εκάστοτε προβλήματος προς λύση.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι υπάρχουν διαφορετικές
τάσεις στις καμπύλες πιθανοτήτων. Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί
ανάμεσα στις καμπύλες των συναρτήσεων f4 και f9, καθώς και στις f6 και f7. Στην
πρώτη περίπτωση, υπάρχουν τρεις διαφορετικές τάσεις στις καμπύλες των πιθανο-
τήτων, στην πρώτη και στην τρίτη υπάρχουν ραγδαίες αλλαγές, ενώ στην δεύτερη
οι καμπύλες εμφανίζουν σταθερή συμπεριφορά με ελάχιστες αλλαγές. Στη δεύτερη
περίπτωση, γενικά παρατηρούνται σταθερές καμπύλες με λίγες αλλαγές κατά τη
διάρκεια των προσομοιώσεων, με μία ραγδαία αλλαγή περίπου στη μέση των προ-
σομοιώσεων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (f8 και f10) υπάρχουν αρκετές εναλλαγές
στις καμπύλες πιθανοτήτων, καθώς και κάποια διαστήματα με σταθερή συμπερι-
φορά. Σε γενικές γραμμές, η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, δεδομένου ότι
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Σχήμα 5.5: Γραφήματα σύγκλισης (καμπύλες ενδιάμεσων τιμών) για τους ΔΕΑ στις 50-
διάστατες εκδοχές έξι συναρτήσεων του συνόλου συναρτήσεων, f4, f6 − f10. Ο οριζόντιος
άξονας αντιστοιχεί στον αριθμό των γενιών (Generations), ενώ ο οριζόντιος στις ενδιάμεσες
τιμές του σφάλματος των αλγορίθμων (Solution error).
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κάθε πρόβλημα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι αλγόριθμοι έχουν
διαφορετική απόδοση ανάλογα το στάδιο εξέλιξης και το πρόβλημα που εφαρμόζον-
ται. Επιπλέον, όσον αφορά τις τιμές της παραμέτρου λήθης, μπορεί να παρατηρηθεί
ότι, όταν η πολυωνυμική κατανομή δεν «ξεχνά» (λ = 1), οι καμπύλες των πιθανοτή-
των είναι σταθερές και δεν παρουσιάζουν γρήγορες αλλαγές καθ’ όλη την εξέλιξη του
αλγορίθμου. Αντίθετα, όσο περισσότερο «ξεχνά» η πολυωνυμική κατανομή (δηλαδή
μειώνεται η τιμή της παραμέτρου λήθης λ) τόσο πιο πολλές και ραγδαίες αλλαγές
εμφανίζονται στις καμπύλες. Αυτή η τάση μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί στις περι-
πτώσεις των λ = 0.99 και λ = 0.91. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογής
της τιμής της παραμέτρου λήθης κατά τη διάρκεια της μεθόδου χρησιμοποιώντας
είτε μια προσαρμοζόμενη (adaptive) ή μια αυτο-προσαρμοζόμενη (self-adaptive)
διαδικασία.
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Σχήμα 5.6: Γραφήματα της τάσης των πιθανοτήτων της Πολυωνυμικής Κατανομής (καμ-
πύλες ενδιάμεσων τιμών) για τρεις τιμές του παράγοντα λήθης (λ ∈ {0.92, 0.99, 1}), σε έξι
συναρτήσεις του συνόλου συναρτήσεων f4, f6 − f10. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στον
αριθμό των γενιών (Generations), ενώ ο οριζόντιος στις ενδιάμεσες τιμές των πιθανοτήτων
ανά στρατηγική (Multinomial probabilities).
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Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας

Ακολουθώντας την πειραματική διαδικασία της Παραγράφου 5.3.1, αξιολογεί-
ται η στατιστική σημαντικότητα των επιδόσεων των μεθόδων και γίνεται κατάταξη
αυτών με βάση των επιδόσεών τους, χρησιμοποιώντας το Friedman και το Quade
τεστ [63, 100]. Έτσι, στον Πίνακα 5.8, παρουσιάζονται οι μέσες βαθμολογίες της
κατάταξης που υπολογίστηκε μέσω των παραπάνω τεστ, ενώ στο κάτω μέρος του
πίνακα αναφέρονται τα στατιστικά μέτρα του κάθε τεστ καθώς και οι αντίστοιχες
πιθανότητες σημαντικότητας (p-values).

Οι πιθανότητες σημαντικότητας (p-values) που υπολογίστηκαν από το Fried-
man και το Quade τεστ (0.00693 και 0.04241, αντίστοιχα) καθώς και η επέκταση
των Iman και Davenport (Ff = 3.458800, p-value: 0.003391), υποδεικνύουν την
ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των αλγορίθμων, στο επίπεδο σημαντικότη-
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Πίνακας 5.8: Μέση κατάταξη των υλοποιημένων αλγορίθμων, που υπολογίστηκε από το
Friedman και το Quade τεστ.

Μέση κατάταξη
Friedman Quade

Αλγόριθμοι Σκορ Κατάταξη Σκορ Κατάταξη
DEGL 6.749 (8) 6.727 (8)
JADE 3.800 (4) 3.699 (3)
jDE 4.850 (5) 4.563 (5)
ODE 5.550 (7) 4.927 (6)
SADE 5.150 (6) 5.200 (7)

MultiDEλ=0.91 3.100 (1) 3.427 (1)
MultiDEλ=0.99 3.200 (2) 3.609 (2)
MultiDEλ=1.00 3.599 (3) 3.845 (4)
Στατιστικό 19.43333 2.23931
p-value 0.00693 0.04241

τας α = 0.05. Όλες οι εκδόσεις της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiDEλ=0.91,
MultiDEλ=0.99, και MultiDEλ=1), εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.
Μόνο στο Quade τεστ, ο αλγόριθμος JADE καταλαμβάνονται την τρίτη θέση, που
υποδεικνύει ότι στις πιο δύσκολες συναρτήσεις που εξετάστηκαν, οι προτεινόμενες
μέθοδοι με εκθετική λήθη καθώς και ο JADE παρουσιάζουν καλύτερη συμπερι-
φορά. Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους MultiDE μεταξύ τους μπορεί να παρατη-
ρηθεί ότι η διαδικασία της εκθετικής λήθης βοήθησε περισσότερο το προτεινόμενο
σχήμα στο να αποδώσει καλύτερα στο συγκεκριμένο σύνολο συναρτήσεων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το προτεινόμενο σχήμα που χρησι-
μοποιεί ραγδαία λήθη (λ = 0.91) καταλαμβάνει πάντα την πρώτη θέση στα τεστ.

Τέλος, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα εμπειρική αθροιστική συνάρτηση
κατανομής (ECDF), για να αναπαρασταθούν γραφικά οι συνολικές επιδόσεις των
υλοποιημένων αλγορίθμων, μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί στο Σχήμα 5.7, ότι οι
προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες στο υπό εξέταση σύ-
νολο συναρτήσεων.

Όλες οι εκδόσεις του αλγορίθμου MultiDE εμφανίζουν ECDF καμπύλες με με-
γαλύτερες τιμές συγκριτικά με τους άλλους αλγορίθμους, για την πλειοψηφία των
παρατηρούμενων τιμών σφάλματος. Μόνο ο αλγόριθμος JADE σε ένα μικρό εύρος
τιμών σφάλματος εμφανίζει μεγαλύτερες τιμές στην καμπύλη του. Αξίζει να σημειω-
θεί, ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι MultiDE αλγόριθμοι παράγουν
χαμηλότερες τιμές σφάλματος κατά μία ή περισσότερες τάξεις μεγέθους, συγκριτικά
με τους άλλους αλγορίθμους. Για παράδειγμα μπορεί να παρατηθεί ότι οι καμπύ-
λες των MultiDE αλγορίθμων φτάνουν τη μονάδα περίπου όταν error ≈ 100, ενώ η
καμπύλη του ODE περίπου όταν error ≈ 107. Μεταξύ των τριών MultiDE αλγορίθ-
μων, οι αλγόριθμοι MultiPSOλ=0.91 και MultiPSOλ=0.99 φαίνεται να παρουσιάζουν
καλύτερη συμπεριφορά, με τον πρώτο να έχει υψηλότερες τιμές στην ECDF καμ-
πύλη.

Ανάλυση της παραμέτρου εκθετικής λήθης

Ακολουθώντας την πειραματική διαδικασία της Παραγράφου 5.3.1, πραγματο-
ποιείται μια σύντομη ανάλυση της παραμέτρου εκθετικής λήθης, με άμεσο στόχο
να κατανοηθεί η συμπεριφορά και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής. Για το σκοπό
αυτό, χρησιμοποιούνται δεκατέσσερις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου εκθετι-
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Σχήμα 5.7: Εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανοτήτων του σφάλματος των
ΔΕΑ στις 50-διάστατες εκδοχές του συνόλου συναρτήσεων.
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κής λήθης στο διάστημα [0, 1], ενώ για κάθε τιμή της παραμέτρου διεξάχθηκαν 100
ανεξάρτητα πειράματα. Για να να εξεταστεί η συνολική τους συμπεριφορά στο σύ-
νολο των συναρτήσεων, χρησιμοποιούνται τα προαναφερθέντα στατιστικά τεστ, το
Friedman και το Quade τεστ [63,100] και παρουσιάζεται η στατιστική σημαντικό-
τητα των διαφορετικών επιδόσεων που παρατηρηθήκαν, καθώς και η κατάταξη των
αλγορίθμων βάσει των επιδόσεών τους.

Πίνακας 5.9: Μέση κατάταξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας (MultiDE) για διάφορες
τιμές της παραμέτρου λήθης, που υπολογίστηκε από το Friedman και το Quade τεστ

Εκθετική λήθη Μέση Κατάταξη
τιμή λήθης παράθυρο ολίσθησης Friedman Quade
λ = 0.000 Μη θυμάσαι 11.450 (9) 10.581 (8)
λ = 0.500 w = 1.0000 12.450 (13) 11.872 (13)
λ = 0.800 w = 5.0000 11.650 (10) 10.763 (10)
λ = 0.900 w = 10.0000 12.150 (11) 11.509 (11)
λ = 0.910 w = 11.1100 9.250 (2) 9.654 (1)
λ = 0.920 w = 12.5000 10.750 (8) 10.600 (9)
λ = 0.930 w = 14.2857 12.150 (11) 11.600 (12)
λ = 0.940 w = 16.6667 9.750 (4) 9.963 (5)
λ = 0.950 w = 20.0000 10.149 (6) 9.854 (3)
λ = 0.960 w = 25.0000 9.850 (5) 10.090 (6)
λ = 0.970 w = 33.3333 8.350 (1) 9.927 (4)
λ = 0.980 w = 50.0000 10.150 (7) 10.490 (7)
λ = 0.990 w = 100.0000 9.549 (3) 9.727 (2)
λ = 1.000 Μην ξεχνάς 12.950 (14) 12.127 (14)

Στατιστικό 9.63714 0.19046
p-value 0.96133 0.99993
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Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 5.8, παρουσιάζονται οι μέσες βαθμολογίες της κατά-
ταξης που υπολογίστηκε μέσω των παραπάνω τεστ, ενώ στο κάτω μέρος του πίνακα
αναφέρονται τα στατιστικά μέτρα του κάθε τεστ καθώς και οι αντίστοιχες πιθανότη-
τες σημαντικότητας (p-values). Από τις υπολογισμένες πιθανότητες σημαντικότητας
(p-values) των τεστ, (0.96133 και 0.99993), συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των αλγορίθμων με τις προαναφερθείσες
τιμές της παραμέτρου λήθης. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους,
τα στατιστικά τεστ λαμβάνουν υπόψη τους τη γενική συμπεριφορά των αλγορίθμων
σε όλες τις συναρτήσεις που εξετάστηκαν. Έτσι διαπιστώνεται ότι στο συγκεκριμένο
σύνολο συναρτήσεων, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με
το αν υπάρχει ένα εύρος τιμών της παραμέτρου λήθης που να παρουσιάζει στατι-
στικά σημαντικές διαφορές. Παρ ’όλα αυτά, δεδομένης της προαναφερθείσας από-
δοσής τους, συμπεραίνεται ότι η πλειοψηφία τωνMultiDEλ αλγορίθμων παρουσιάζει
καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τους αλγόριθμους που εξετάστηκαν σε αυτή την
ενότητα. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον μία τιμή της
παραμέτρου λήθης που εμφανίζει καλύτερη απόδοση από τις ακραίες καταστάσεις,
δηλαδή τις τιμές λ = 0 και λ = 1. Τέλος στον Πίνακα 5.9, αναφέρονται με έντονη
γραμματοσειρά τα τρία καλύτερα σκορ κατάταξης της παραμέτρου λήθης, ενώ η
πιο ελπιδοφόρα τιμή της παραμέτρου για το συγκεκριμένο σύνολο συναρτήσεων
φαίνεται να είναι η τιμή λ = 0.91.

5.5 Συμπεράσματα - Συνεισφορά

Πρόσφατες εξελίξεις στην ερευνητική κοινότητα του Εξελικτικού Υπολογισμού
και της Νοημοσύνης Σμηνών δείχνουν ότι μπορούν να παραχθούν νέες αποτελε-
σματικές μέθοδοι αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα διαφόρων στοχαστικών μεθόδων
βελτιστοποίησης σε ένα κοινό πλαίσιο. Τέτοιου είδους πλαίσια προσπαθούν να εκμε-
ταλλευτούν και να αξιοποιήσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και την δυναμική
των αλγορίθμων που ενσωματώνουν έτσι ώστε να παραχθούν νέες καινοτόμες μέθο-
δοι με καλύτερη συμπεριφορά και επιδόσεις, οι οποίες να είναι ικανές να αντιμε-
τωπίσουν αποτελεσματικά προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσονται νέες μέθοδοι Εξελικτικού Υπολογι-
σμού και Νοημοσύνης Σμηνών, δημιουργώντας καινοτόμα προσαρμοζόμενα σχή-
ματα τα οποία εκμεταλλεύονται τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά πολλών
μεθόδων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ιδέες από τη Θεωρία Φίλτρων και τη
Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων, αναπτύσσεται ένα προσαρμοζόμενο σχήμα επι-
λογής αλγορίθμων το οποίο μπορεί να παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Το προτεινόμενο σχήμα βασίζεται στην εκτίμηση των παραμέτρων μίας πολυωνυ-
μικής κατανομής, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται σε πραγματικό
χρόνο τις αλλαγές των πιθανοτήτων επιτυχίας των διαφορετικών αλγορίθμων που
χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, το προτεινόμενο σχήμα ενσωματώνει μία διαδικασία
εκθετικής λήθης, η οποία έχει την ιδιότητα να ξεχνάει την ιστορία της εξελικτικής
διαδικασίας και να προσαρμόζει τις πιθανότητες επιτυχίας των αλγορίθμων κατάλ-
ληλα ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο εξέλιξης και το πρόβλημα προς εξέταση.

Ως εκ τούτου, με βάση το προαναφερθέν σχήμα προτείνονται δύο νέες καινοτόμες
μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν αλγορίθμους από τις οικογένειες των Διαφοροε-
ξελικτικών Αλγορίθμων και των Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων.
Η κάθε μέθοδος ενσωματώνει στη δομή της αλγορίθμους με διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά από μία οικογένεια αλγορίθμων, έτσι ώστε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματά
και την δυναμική τους. Εκτενή πειραματικά αποτελέσματα σε ένα σύνολο 10 συ-
ναρτήσεων καθώς και στατιστική ανάλυση αυτών, δείχνουν ότι οι προτεινόμενες με-
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θοδολογίες είναι πολύ ελπιδοφόρες. Γενικά, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων
παρουσιάζουν είτε παρόμοιες είτε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με μία πλειάδα
ευρέως γνωστών και χρησιμοποιημένων αλγορίθμων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία
είναι σε θέση να προσαρμόζει κατάλληλα τις πιθανότητες επιτυχίας των αλγορίθμων
έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας να επιλέγεται κατάλληλος
αλγόριθμος για να αντιμετωπίσει το εκάστοτε πρόβλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της εκθετικής λήθης βοηθάει την μεθοδο-
λογία να προσαρμοστεί άμεσα και κατάλληλα σε ραγδαίες αλλαγές κατά την διάρ-
κεια της εξελικτικής διαδικασίας. Από τα πειραματικά αποτελέσματα η διαδικασία
εκθετικής λήθης φαίνεται να επιδρά καλύτερα στα πιο δύσκολα προβλήματα στα
οποία εξετάστηκαν. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή της τιμής της πα-
ραμέτρου λήθης κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας, διότι ο κατάλληλος
βαθμός λήθης εξαρτάται άμεσα από το στάδιο εξέλιξης και το εκάστοτε πρόβλημα
προς επίλυση.

Όπως είναι αναμενόμενο, για την καλύτερη μελέτη των παραπάνω νέων μεθο-
δολογιών καθώς και για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων πρέπει να
πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα σε περισσότερα προβλήματα. Για αυτό το λόγο,
μελλοντική έρευνα σε αυτή τη θεματολογία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αλ-
γορίθμων σε μια πλειάδα προβλημάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μελέτη
αυτών σε συναρτήσεις μεγαλύτερης διάστασης, καθώς επίσης και εφαρμογή αυτών
σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Τέλος, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να
μελετηθεί η επίδραση του συνδυασμού αλγορίθμων, από διαφορετικές οικογένειες
στοχαστικών αλγορίθμων, στην απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας, έτσι ώστε
να δημιουργηθούν ακόμα καλύτερες μεθοδολογίες οι οποίες θα μπορούν να αντι-
μετωπίσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων Μεθόδων
Υπολογισμού Πολλαπλών Βελτιστοποιητών

Δώστε μου ένα μοχλό αρκετά μακρύ
και ένα υπομόχλιο για να το τοποθετήσω

και θα μετακινήσω τον κόσμο.

—Αρχιμήδης (287 π.Χ. – 212 π.Χ.)

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται νέες μέθοδοι για τον υπολογισμό πολ-
λών ή όλων των βελτιστοποιητών μίας αντικειμενικής συνάρτησης, ελαχιστο-
ποιητών ή μεγιστοποιητών. Βασισμένοι στην οικογένεια των Διαφοροεξελι-

κτικών Αλγόριθμων, αναπτύσσονται καινοτόμες στρατηγικές μετάλλαξης που είναι
ικανές να εντοπίσουν αξιόπιστα και αποδοτικά πολλούς ή όλους τους ελαχιστοποιη-
τές/μεγιστοποιητές μίας δοσμένης αντικειμενικής συνάρτησης [81,83]. Πιο συγκε-
κριμένα παρουσιάζονται στρατηγικές μετάλλαξης οι οποίες ενσωματώνουν στη δομή
τους πληροφορίες από τον πληθυσμό τους καθώς εξελίσσεται, βασισμένες είτε σε
πραγματικές χωρικές γειτονιές, είτε σε γειτονιές δεικτών με προκαθορισμένη τοπο-
λογία. Μέσω εκτενών πειραματικών διαδικασιών συμπεραίνεται ότι οι προτεινόμενες
μέθοδοι είναι ικανές να οδηγήσουν τη διαδικασία εξέλιξης στην αξιόπιστη εύρεση
και διατήρηση πολλαπλών βελτιστοποιητών μέχρι το τέλος της εξελικτικής διαδικα-
σίας.

6.1 Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση προβλημάτων με πολλαπλούς βελτιστοποιητές, ολικούς ή τοπι-
κούς, είναι ένα αρκετά σημαντικό και δύσκολο πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται συ-
χνά σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως NP-hard
έστω και στις πιο απλές περιπτώσεις του [133]. Στην πλειοψηφία τους οι εφαρμο-
γές του πραγματικού κόσμου αποτελούνται από πολλαπλά ολικά και τοπικά βέλ-
τιστα και ως τώρα έχουν αντιμετωπιστεί είτε με κλασικές μεθόδους [301] είτε με
μεθόδους ολικής βελτιστοποίησης [14, 109, 177]. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
προβλημάτων με πολλαπλά βέλτιστα είναι ο εντοπισμός σημείων ισορροπίας Nash
(Nash equilibria) στη θεωρία παιγνίων [227], καθώς και ο υπολογισμός περιοδικών
τροχιών μη-γραμμών απεικονίσεων [223] στη μη-γραμμική δυναμική.

Συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα θα αντιμετωπιστούν προβλήματα με πολλα-
πλούς ολικούς και τοπικούς βελτιστοποιητές δίνοντας έμφαση στην εύρεση ολικών
βελτιστοποιητών. Χωρίς να χαθεί η γενικότητα του προβλήματος και των μεθόδων
που αναπτύσσονται, εφεξής θα αντιμετωπιστούν μόνο προβλήματα ελαχιστοποίη-
σης. Ως εκ τούτου, δοσμένης μίας συνάρτησης με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές,



152 Ανάπτυξη Μεθόδων Υπολογισμού Πολλαπλών Βελτιστοποιητών

τοπικούς ή ολικούς, ο στόχος είναι να εντοπιστούν όλοι, ή όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι ολικοί βελτιστοποιητές αυτής.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αλματώδης ανάπτυξη στοχαστικών αλγορίθμων
βελτιστοποίησης όπως μέθοδοι Εξελικτικού Υπολογισμού, Γενετικοί Αλγόριθμοι και
Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων με πολ-
λαπλά ολικά και τοπικά βέλτιστα. Γενικά, οι προαναφερθείσες κατηγορίες αλγορίθ-
μων έχουν επεκταθεί μέσω της έννοιας του σχηματισμού «εξειδικευμένων θέσεων» ή
«γειτνιάσεων» (niche formation). Ο σχηματισμός «εξειδικευμένων θέσεων» είναι ένα
κοινό βιολογικό φαινόμενο [14]. Ως σχηματισμός «εξειδικευμένης θέσης» ή γειτ-
νίασης μπορεί να χαρακτηριστεί ένας υποχώρος στο περιβάλλον ο οποίος μπορεί
να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους ζωής. Οι σχηματισμοί «εξειδικευμένων θέ-
σεων» ή «γειτνιάσεων» (niches) θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη διαφοροποίηση
των ειδών ζωής και ως εκ τούτου να διατηρήσουν την ποικιλομορφία τους, επι-
βάλλοντας κάποιους περιοριστικούς κανόνες στην αναπαραγωγή των ειδών. Πολλά
φυσικά περιβάλλοντα μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό «εξειδικευμένων θέ-
σεων» ή «γειτνιάσεων», παραδείγματος χάριν, φυσικά περιβάλλοντα που περιλαμ-
βάνουν απομακρυσμένα νησιά, υψηλά βουνά και απομονωμένες κοιλάδες.

Με βάση αυτόν το σχηματισμό οι παραπάνω αλγόριθμοι χαρακτηρίζονται ως
“Niching” αλγόριθμοι και στόχος τους συνήθως είναι να μιμηθούν το βιολογικό
φαινόμενο των «εξειδικευμένων θέσεων» ή «γειτνιάσεων» και να επωφεληθούν από
τα πλεονεκτήματα αυτού [14]. Γενικό χαρακτηριστικό των “Niching” μεθόδων εί-
ναι η τάση τους να διατηρούν την ποικιλομορφία εντός του πληθυσμού τους και
να επιτρέψουν την παράλληλη σύγκλιση του πληθυσμού σε πολλαπλές λύσεις. Στη
βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές οι οποίες βοηθούν στο σχηματισμό
«εξειδικευμένων θέσεων» ή «γειτνιάσεων» (“niching techniques”), ονομαστικά ανα-
φέρονται οι πιο σημαντικές από αυτές: η τεχνική του συνωστισμού (crowding) [59,
177], της κατανομής συναρτησιακών τιμών (fitness sharing) [109,177], του συμψη-
φισμού (clearing) [234], της ομαδοποίησης (clustering) [288], τη μέθοδο της παρεκ-
κλίνουσας τροχιάς και του εφελκυσμού της αντικειμενικής συνάρτησης (stretching
and deflation) [221,223], του παραλληλισμού (parallelization) [327], της περιορι-
σμένης επιλογής με τουρνουά (restricted tournament selection) [119,249] και της
ειδο-γένεσης (speciation) [160].

Γενικά στην οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων έχουν ενσωματω-
θεί αρκετές από τις προαναφερθείσες τεχνικές “niching” με σκοπό να αντιμετω-
πίσουν προβλήματα με πολλαπλούς ολικούς ή/και τοπικούς βελτιστοποιητές. Πιο
συγκεκριμένα, ο Thomsen πρότεινε μία παραλλαγή του κλασικού Διαφοροεξελικτι-
κού Αλγόριθμου η οποία ενσωματώνει την τεχνική του συνωστισμού (crowding) και
την τεχνική της κατανομής συναρτησιακών τιμών (fitness sharing), προτείνοντας
έτσι δύο παραλλαγές του αλγορίθμου, ονομαστικά τον Crowding DE (CDE) και τον
Sharing DE (ShDE) [295]. Στην προαναφερθείσα εργασία ο Thomsen έδειξε ότι ο
Crowding DE είναι πιο πολλά υποσχόμενος αλγόριθμος, δεδομένου ότι παρουσίασε
καλύτερες επιδόσεις από τον Sharing DE σε όλα τα προβλήματα στα οποία εφαρμό-
στηκαν [295]. Σε γενικές γραμμές, η τεχνική του συνωστισμού (crowding) [59,177]
τροποποιεί τη διαδικασία επιλογής του αλγορίθμου και επιτρέπει τον ανταγωνισμό
μεταξύ παρόμοιων ατόμων για την επιβίωσή τους στην επόμενη γενιά. Η ομοιότητα
των ατόμων υπολογίζεται από ένα μέτρο απόστασης μεταξύ των γονότυπων τους,
π.χ. την Ευκλείδεια απόσταση. Συγκεκριμένα, η τεχνική συγκρίνει έναν απόγονο
με ένα σύνολο από τυχαία επιλεγμένα άτομά, του προς εξέλιξη πληθυσμού και αν
ο απόγονος είναι «καλύτερος» ως προς τη συναρτησιακή τιμή, αντικαθιστά το πιο
παρόμοιο από αυτά άτομο. Η τεχνική του συνωστισμού γενικά έχει την τάση να
διατηρεί την ποικιλομορφία του πληθυσμού που εφαρμόζεται και ως εκ τούτου να



6.1 Εισαγωγή 153

προλαμβάνει την πρόωρη σύγκλιση του αλγορίθμου σε ένα βελτιστοποιητή.
Ο αλγόριθμος Species-based DE (Species DE) [163] ενσωματώνει την έννοια της

ειδο-γένεσης (speciation) για να αντιμετωπίσει προβλήματα με πολλαπλά βέλτιστα.
Ο Species DE εντοπίζει ταυτόχρονα πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές εντοπί-
ζοντας τους σχηματισμούς πολλαπλών διαφορετικών ειδών του περιβάλλοντος με
μίας τεχνικής που προσαρμόζεται σε αυτό. Αφού εντοπίσει τα διαφορετικά είδη στο
περιβάλλον εξελίσσει κάθε είδος με έναν διαφορετικό Διαφοροεξελικτικό Αλγόριθμο,
ο οποίος προσπαθεί να βελτιώσει το εκάστοτε είδος. Με αυτή τη διαδικασία ο τελικός
αλγόριθμος είναι σε θέση να εντοπίζει και να διατηρεί στον πληθυσμό του πολλα-
πλούς ελαχιστοποιητές. Παρά το γεγονός ότι ο Species DE είναι υπολογιστικά πιο
αποτελεσματικός από τον Crowding DE, ενσωματώνει μία παράμετρο η οποία πρέ-
πει να καθοριστεί από το χρήστη και συνήθως είναι διαφορετική για κάθε πρόβλημα.
Η παράμετρος αυτή ονομάζεται «ακτίνα του είδους» (species radius) και όπως είναι
λογικό η τιμή της πρέπει να καθοριστεί σωστά, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να μπορεί
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το εκάστοτε πρόβλημα.

Επιπλέον, ο αλγόριθμος “DE using Local Selection” (DELS) [258] για να αντιμε-
τωπίσει προβλήματα με πολλαπλούς βελτιστοποιητές, χρησιμοποιεί μια νέα στρατη-
γική μετάλλαξης η οποία διαχωρίζει τη διαδικασία της μετάλλαξης σε δύο φάσεις,
την τοπική και την ολική φάση μετάλλαξης. Έτσι σε κάθε βήμα χρησιμοποιώντας
μία προκαθορισμένη πιθανότητα επιλέγει ποια από τις δύο φάσεις να εκτελέσει. Η
ολική φάση μετάλλαξης συντελεί στην καλύτερη διερεύνηση του χώρου αναζήτησης,
ενώ η τοπική μετάλλαξη στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση της τοπικής περιοχής
της εκάστοτε υποψήφιας λύσης. Επιπρόσθετα, στον DELS ενσωματώθηκαν τόσο η
τεχνική του συνωστισμού (crowding) όσο και διάφορες μέθοδοι τοπικής αναζήτη-
σης, δημιουργώντας νέους υβριδικούς αλγόριθμους [257]. Άλλες παραλλαγές των
Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με πολλαπλούς
βελτιστοποιητές είναι, ένας παράλληλος αλγόριθμος [327], ο οποίος υλοποιεί το
«μοντέλο νήσων» (island model), καθώς και μία παραλλαγή του DE η οποία ενσω-
ματώνει ταυτόχρονα πολλαπλές εκδόσεις της τεχνικής της περιορισμένης επιλογής
με τουρνουά (restricted tournament selection) με διαφορετικές τιμές στις παρα-
μέτρους της [249]. Τέλος, για την επίλυση προβλημάτων με πολλαπλούς βελτιστο-
ποιητές έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία πολλές διαφορετικές τεχνικές Εξελικτικού
Υπολογισμού. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να παραπεμφθεί στις ακόλου-
θες εργασίες [31,62,164,165,223,320].

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, πρόσφατες μελέτες σχετικά με τη δυναμική
και τα χωρικά χαρακτηριστικά των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων έχουν δείξει ότι
κατά την εξελικτική διαδικασία του αλγορίθμου τα άτομα του πληθυσμού (οι υπο-
ψήφιες λύσεις) έχουν την τάση να συγκεντρώνονται γύρω από τους βελτιστοποιητές
της προς εξέταση αντικειμενικής συνάρτησης [76, 84, 288]. Η κατάλληλη αξιοποι-
ήση της προαναφερθείσας συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μία νέα κλάση
Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων με καλύτερη συμπεριφορά και επιδόσεις [84]. Με
βάση αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται δύο νέες καινοτό-
μες οικογένειες στρατηγικών μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων που
είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά προβλήματα με πολλαπλούς βελ-
τιστοποιητές. Η πρώτη οικογένεια στρατηγικών μετάλλαξης ενσωματώνει πληροφο-
ρίες σχετικά με την πραγματική γειτονιά της κάθε υποψήφιας λύσης, με σκοπό τον
ακριβή εντοπισμό και την διατήρηση πολλαπλών ολικών βελτιστοποιητών, χωρίς την
ανάγκη πρόσθετων παραμέτρων. Η δεύτερη οικογένεια, αξιοποιεί τα θετικά χαρα-
κτηριστικά της πρώτης και χρησιμοποιώντας γειτονιές δεικτών με προκαθορισμένη
τοπολογία στον πληθυσμό του αλγορίθμου, είναι ικανή να μειώσει ραγδαία το υπο-
λογιστικό κόστος του αλγορίθμου, ενώ εξακολουθεί να είναι σε θέση να εντοπίσει
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αποτελεσματικά και να διατηρήσει στον πληθυσμό του αλγορίθμου πολλαπλούς
ολικούς βελτιστοποιητές. Οι προτεινόμενες οικογένειες αξιολογούνται σε ένα πολύ
γνωστό σύνολο συναρτήσεων με πολλαπλούς βελτιστοποιητές καθώς και η απόδοσή
τους συγκρίνεται με μία πληθώρα διαφορετικών αλγορίθμων από τη βιβλιογραφία.

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου δομείται ως εξής: Στην Παράγραφο 6.2 παρουσιά-
ζεται η οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων που ενσωματώνουν πραγματι-
κές γειτονιές, ενώ ακολουθεί αξιολόγηση αυτής μέσω εκτενών πειραματικών απο-
τελεσμάτων. Στην συνέχεια, στην Παράγραφο 6.3, παρουσιάζεται και αξιολογείται
η οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων που ενσωματώνει γειτονιές δεικτών
με προκαθορισμένη τοπολογία. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει (Παράγραφος 6.4) με
γενικά σχόλια και συμπεράσματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατό-
τητες των προτεινόμενων οικογενειών.

6.2 Στρατηγικές Μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγό-
ριθμων Μέσω Πραγματικών Γειτονιών

Σε αρκετές πρόσφατες ερευνητικές εργασίες, έχει μελετηθεί η επίδραση που
έχουν διάφορες στρατηγικές μετάλλαξης της οικογένειας των Διαφοροεξελικτικών
Αλγόριθμων, στη δυναμική των πληθυσμών κατά την εξέλιξή τους [76, 84, 288].
Πειραματικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι οι στρατηγικές μετάλλαξης των Διαφορο-
εξελικτικών Αλγόριθμων, τείνουν να κατανέμουν τα άτομα του πληθυσμού που εξε-
λίσσουν, στην περιοχή γύρω από τα ελάχιστα της αντικειμενικής συνάρτησης προς
εξέταση. Ανάλογα το χαρακτήρα και τη δυναμική που έχουν οι στρατηγικές μετάλ-
λαξης παρατηρείται και διαφορετική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές
με πιο άπληστο χαρακτήρα (exploitative strategies) συγκεντρώνουν γρήγορα όλα τα
άτομα του πληθυσμού στις περιοχές σύγκλισης ενός ελαχιστοποιητή, ενώ οι στρα-
τηγικές με πιο διερευνητικό χαρακτήρα (explorative strategies) συγκεντρώνουν τα
άτομα του πληθυσμού παράλληλα σε περιοχές σύγκλισης πολλών ελαχιστοποιητών.

Στην εργασία [84], δείχθηκε ότι αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της εν λόγω
τάσης των στρατηγικών μετάλλαξης και ενσωματώνοντας τα στη δομή πλήθους Δια-
φοροεξελικτικών Αλγόριθμων, μπορούν να δημιουργηθούν νέοι αλγόριθμοι με ση-
μαντικά καλύτερες αποδώσεις. Για την ποσοτικοποίηση της παραπάνω τάσης και
για τη μελέτη της συμπεριφοράς των στρατηγικών μετάλλαξης των Διαφοροεξελι-
κτικών Αλγόριθμων, χρησιμοποιήθηκε το μέτρο «τάση ομαδοποίησης» (clustering
tendency) ή ονομαστικά H-measure [84,131]. Το μέτρο «τάση ομαδοποίησης» είναι
μια αρκετά γνωστή έννοια στη βιβλιογραφία της αναγνώρισης προτύπων, η οποία
ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού της παρουσίας ή της απουσίας μιας
ομαδοποίησης σε ένα σύνολο δεδομένων. Συγκεκριμένα, υψηλές τιμές του μέτρου
H-measure υποδεικνύουν την παρουσία μίας δομής ομαδοποίησης στο σύνολο δε-
δομένων, ενώ μικρές τιμές υποδηλώνουν την απουσία μίας δομής ομαδοποίησης
στο σύνολο δεδομένων. Τιμές γύρω από το 0.5 δείχνουν ότι το σύνολο δεδομένων
περιέχει μια τυχαία κατανομή δεδομένων στον χώρο αναζήτησης.

Ως εκ τούτου, για να μελετηθεί η συμπεριφορά έξι γνωστών στρατηγικών με-
τάλλαξης της οικογένειας των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων [84], έχουν επιλεγεί
δύο συναρτήσεις με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά: η συνάρτηση “Shifted
Sphere” καθώς και η συνάρτηση “Shifted Griewank”. Η πρώτη συνάρτηση είναι
μια κλασική συνάρτηση με ένα ολικό ελάχιστο και καθόλου τοπικά ελάχιστα (“uni-
modal”), αντίθετα η δεύτερη έχει ένα ολικό ελάχιστο και ένα μεγάλο πλήθος από
τοπικά ελάχιστα (“highly multimodal”). Με βάση αυτά στο Σχήμα 6.1, παρουσιάζε-
ται η απόδοση έξι διαφορετικών στρατηγικών μετάλλαξης της οικογένειας των ΔΕΑ,
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ως προς το μέτρο H-measure. Οι καμπύλες κάθε στρατηγικής αντιστοιχούν σε μέ-
σες τιμές του μέτρου υπολογισμένες σε κάθε γενιά. Οι μέσες τιμές έχουν υπολογι-
στεί σε 100 ανεξάρτητα πειράματα για τις 30-διάστατες εκδόσεις των συναρτήσεων
Shifted Sphere και Shifted Griewank. Οι μπάρες λάθους γύρω από τις μέσες τιμές
αποτυπώνουν την τυπική απόκλιση του μέτρου H-measure. Όπως μπορεί να παρα-
τηρηθεί όλες οι στρατηγικές μετάλλαξης εμφανίζουν μεγάλες τιμές του μέτρου μέσα
στις πρώτες 100 γενιές, υποδεικνύοντας την παρουσία μίας ισχυρής ομαδοποίησης
στους πληθυσμούς των στρατηγικών μετάλλαξης. Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η
στρατηγικής μετάλλαξης DE/best/1 αποτελεί την πιο άπληστη στρατηγική, σε αντί-
θεση με τις στρατηγικές DE/rand/1 και DE/rand/2 που παρουσιάζουν το λιγότερο
άπληστο χαρακτήρα.

Σχήμα 6.1: Καμπύλες τάσης ομαδοποίησης (H-measure) έξι κλασικών στρατηγικών μετάλ-
λαξης στην “Shifted Sphere” και στην “Shifted Griewank”.

Εμπνευσμένοι από τα χαρακτηριστικά αυτά, στην παρακάτω παράγραφο παρου-
σιάζονται δύο καινοτόμες στρατηγικές μετάλλαξης οι οποίες ενσωματώνουν πληρο-
φορίες από τις πραγματικές γειτονιές του πληθυσμού και είναι σε θέση να εντοπί-
σουν αποτελεσματικά και να διατηρήσουν στον πληθυσμό τους πολλαπλούς ολικούς
ελαχιστοποιητές/μεγιστοποιητές, μίας multimodal συνάρτησης.

6.2.1 Η Οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων: DE/nrand

Επωφελούμενοι από τη δυναμική και την τάση ομαδοποίησης (clustering ten-
dency) των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης DE/rand/1 και DE/rand/2, σε αυτή
την παράγραφο προτείνεται να ενσωματωθεί στις κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης
χωρική πληροφορία από τον εκάστοτε πληθυσμό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες
καινοτόμες στρατηγικές μετάλλαξης που να είναι ικανές να εντοπίσουν και να δια-
τηρούν στους πληθυσμούς τους πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές.

Ως εκ τούτου, οι νέες στρατηγικές μετάλλαξης ενσωματώνουν στη δομή τους ως
άτομο βάσης τον πλησιέστερο πραγματικό γείτονά κάθε ατόμου προς εξέλιξη. Με
αυτό τον τρόπο, κατά την εξέλιξη του εκάστοτε ατόμου θα δημιουργούνται απόγονοι
στην κοντινή του περιοχή, δηλαδή σε περιοχές κοντά στα βέλτιστα της συνάρτησης
προς εξέταση, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η ικανότητα αποτελεσματικής διερεύ-
νησης του χώρου αναζήτησης, λόγο της ενσωμάτωσης τυχαίων διανυσμάτων στις
διανυσματικές διαφορές των στρατηγικών μετάλλαξης.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε άτομο xig, i = 1, 2, . . . , NP , όπου g δηλώνει την τρέ-
χουσα γενιά, μπορεί να παραχθεί το μεταλλαγμένο άτομο vig+1 σύμφωνα με μία από
τις ακόλουθες προτεινόμενες εξισώσεις:
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1. “DE/nrand/1”
vig+1 = xNNi

g + F (xr1g − xr2g ), (6.1)

2. “DE/nrand/2”

vig+1 = xNNi
g + F (xr1g − xr2g ) + F (xr3g − xr4g ), (6.2)

όπου xNNi
g είναι ο κοντινότερος πραγματικός γείτονας του τρέχωντος ατόμου xig,

r1, r2, r3, r4 ∈ {1, 2, . . . , NP} \ {i} είναι ψευδό-τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί διαφορετικοί
μεταξύ τους και με τον τρέχωντα δείκτη i και F > 0 είναι η κλασική πραγματική
παράμετρος των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων η οποία ονομάζεται συντελεστής
μετάλλαξης ή συντελεστής κλιμάκωσης (mutation or scaling factor). Ο συντελεστής
μετάλλαξης F , ελέγχει το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ των ατόμων που λαμβά-
νουν μέρος στης στρατηγική μετάλλαξης και χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί ο
«κίνδυνος της στασιμότητας» (risk of stagnation) στη διαδικασία της αναζήτησης.
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο συντελεστής μετάλλαξης είναι
υπεύθυνος για την ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου, Έτσι, μια ακατάλληλη τιμή
του συντελεστής μετάλλαξης μπορεί να προκαλέσει επιβράδυνση του ρυθμού σύγ-
κλισης του αλγορίθμου καθώς και μείωση της ποικιλομορφίας του πληθυσμού. Τέ-
λος, τα υπόλοιπα βήματα του αλγορίθμου παραμένουν τα ίδια με αυτά του κλασικού
Διαφοροεξελικτικού Αλγόριθμου (DE/rand/1/bin) [280], δηλαδή χρησιμοποιείται
ο τελεστής διωνυμικής διασταύρωσης ή ανασυνδυασμού καθώς και τον απλό τελε-
στή ελιτίστικης επιλογής που χρησιμοποιούν οι κλασικοί Διάφοροεξελικτικοί Αλ-
γόριθμοι. Μια σύντομη περιγραφή του αλγοριθμικού σχήματος της προτεινόμενης
μεθόδου DE/nrand/1/bin μπορεί να βρεθεί στον Αλγόριθμο 6.1.

Η υπολογιστική πολυπλοκότητα των προτεινόμενων στρατηγικών μετάλλαξης
προσδιορίζεται από την υπολογιστική επιβάρυνση των υπολογισμών των κοντινό-
τερων γειτόνων. Στη χειρότερη περίπτωση οι προτεινόμενες στρατηγικές έχουν πα-
ρόμοια πολυπλοκότητα με αυτή του αλγορίθμου Crowding DE [295]. Ο κύριος
στόχος αυτής της ενότητας είναι να μελετήσει κατά πόσον η ενσωμάτωση της έν-
νοιας του κοντινότερου γείτονα στις στρατηγικές μετάλλαξης παράγει το φαινόμενο
“niching” χωρίς να χρησιμοποιηθεί μία πρόσθετη παράμετρος. Για αυτό το λόγο,
μελλοντικά σκοπεύεται να μελετηθεί εκτενώς η πολυπλοκότητα και η αποτελεσμα-
τικότητα των μεθόδων εύρεσης κοντινότερων γειτόνων χρησιμοποιώντας κατάλλη-
λες μεθόδους υπολογιστικής γεωμετρίας [309]. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που
εξετάζεται εδώ, προκειμένου να εντοπιστεί ο κοντινότερος γείτονας xNNi

g του ατόμου
xig (όπου οι αποστάσεις μπορούν να μετρηθούν και με την άπειρη νόρμα), μπορεί
να θεωρηθεί ένα υπερ-παραλληλόγραμο διάστασης D, μικρού μεγέθους με κέντρο
στο xig και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Ορθογώνιας αναζήτησης (Orthogonal
Range Search method) [309], μπορούν εύκολα να βρεθούν τα άτομα τα οποία βρί-
σκονται μέσα σε αυτό. Με μία κατάλληλη αύξηση/μείωση του μεγέθους του υπερ-
παραλληλόγραμου, μπορεί να βρεθεί η μικρότερη δυνατή ποσότητα ατόμων (ένα
κατά προτίμηση), έτσι ώστε να μειωθεί η υπολογιστική επιβάρυνση για τον καθορι-
σμό του xNNi

g .

6.2.2 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για την
αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων. Η απόδοσή τους συγκρίνεται με αρκετούς
αλγορίθμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές/μεγιστοποιητές. Για να επιβεβαιωθεί η
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων προσεγγίσεων έχουν χρησιμοποιηθεί οκτώ
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Αλγόριθμος 6.1 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου DE/nrand/1/bin
Αρχικοποίηση πληθυσμού NP ατόμων
while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
for i := 1 έως NP do
Βρες τον πλησιέστερο πραγματικό γείτονα του ατόμου i, (xNNi

g ) και επέλεξε τυ-
χαίους ακεραίους αριθμούς r2, r3 ∈ Sr = {1, 2, . . . , NP} \ {i} από ομοιόμορφη
κατανομή
/* Βήμα Μετάλλαξης */
vig = xNNi

g + F (xr2g − xr3g )
/* Βήμα Διασταύρωσης */
jrand = ένας ομοιόμορφα κατανεμημένος τυχαίος ακέραιος αριθμός στο σύ-
νολο {1, 2, . . . , D}
for j = 1 έως D do

uig,j =

{
vig,j , εάν (randi,j(0, 1) 6 CR or j = jrand),

xig,j , διαφορετικά,
end for
/* Βήμα Επιλογής */
if f(uig) < f(xig) then

xig+1 = uig
if f(uig) < f(xbestg ) then
xbestg = uig και f(x

best
g ) = f(uig)

end if
else

xig+1 = xig
end if

end for
end while

αρκετά γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις με πολλαπλούς ελα-
χιστοποιητές/μεγιστοποιητές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως
πολλαπλά ομοιόμορφα ή ανομοιόμορφα κατανεμημένα στο χώρο ολικά βέλτιστα,
πολλαπλά ολικά βέλτιστα με την παρουσία πολλαπλών τοπικών βέλτιστων [257].

Μία σύντομη περιγραφή των προβλημάτων που χρησιμοποιούνται καθώς και των
χαρακτηριστικών τους, δίνεται στον Πίνακα 6.1, ενώ μία πιο αναλυτική περιγραφή
αυτών μπορεί να βρεθεί στην εργασία [257]. Πιο συγκεκριμένα, οι συναρτήσεις F1

και F2 έχουν έναν μικρό αριθμό από ασύμμετρα κατανεμημένα ολικά βέλτιστα και
καθόλου τοπικά βέλτιστα. Η συνάρτηση F3 έχει 18 ολικά βέλτιστα και έναν μεγάλο
αριθμό (742) από τοπικά βέλτιστα, με τα ολικά βέλτιστα να είναι τοποθετημένα στο
χώρο σε ένα τετράγωνο σχήμα τρία επί τρία, τα οποία έχουν δύο γκρουπ από εννιά
συμμετρικά κατανεμημένα τοπικά βέλτιστα. Η συνάρτηση F5 έχει 6D ολικά βέλτι-
στα και καθόλου τοπικά βέλτιστα. Σε αυτή τη συνάρτηση τα ολικά βέλτιστα είναι
μερικώς ασύμμετρα κατανεμημένα στο χώρο τα οποία θυμίζουν μία εφελκυμένη
Bezier συνάρτηση της οικογένειας των συνημιτόνων, με τις διαφορές μεταξύ των
ελαχίστων να αυξάνονται κατά μήκος του y. Η συνάρτηση F6 περιλαμβάνει 5D συμ-
μετρικά κατανεμημένα ολικά βέλτιστα και κανένα τοπικό βέλτιστο. Παρομοίως, η
συνάρτηση F7 έχει τον ίσιο αριθμό ολικών βέλτιστων, αλλά οι αποστάσεις μεταξύ
των βέλτιστων μειώνεται προς το κέντρο της συνάρτησης (~0). Τέλος η συνάρτηση F8

είναι μία τροποποιημένη εκδοχή της γνωστής συνάρτησης Rastrigin, η οποία έχει
4 ίσο-κατανεμημένα ολικά βέλτιστα και 96 τοπικά βέλτιστα.

Για να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων, τις συγ-
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Πίνακας 6.1: Σύνολο συναρτήσεων με πολλαπλά ολικά/τοπικά βέλτιστα [257].
Συνάρτηση Περιοχή αναζήτησης D # ολικών # τοπικών

ελαχιστ/τών ελαχιστ/τών
F1 Branin y1 ∈ [−5, 10], y2 ∈ [0, 15] 2 3 –
F2 Himmelblau ~y ∈ [−6, 6]2 2 4 –
F3 Shubert ~y ∈ [−10, 10]2 2 18 742
F4 Six-hump camel back y1 ∈ [−1.9, 1.9], 2 2 4

y2 ∈ [−1.1, 1.1]
F5 Vincent ~y ∈ [0.25, 10]D 2 6D –
F6 Deb 1 ~y ∈ [0, 1]D 2 5D –
F7 Deb 3 ~y ∈ [0, 1]D 2 5D –
F8 Modified Rastrigin ~y ∈ [−5.12, 5.12]2 2 4 96

κρίνουμε με πέντε διαφορετικές μεθόδους, δηλαδή με τους δύο κλασικούς αλγό-
ριθμους DE/rand/1/bin και DE/rand/2/bin καθώς και με τρεις μεθόδους που
σχεδιάστηκαν ειδικά για να αντιμετωπίζουν συναρτήσεις με πολλαπλούς ελαχιστο-
ποιητές, ονομαστικά τον FERPSO [164], τον Crowding DE [295] και τον DELS [258]
αλγόριθμο. Τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται καθ’ όλη την
ενότητα, είναι μέσοι όροι από 100 ανεξάρτητα πειράματα. Οι πληθυσμοί που έχουν
χρησιμοποιηθεί για κάθε πείραμα και για κάθε αλγόριθμο, έχουν αρχικοποιηθεί
χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθμών από ομοιόμορφη κατα-
νομή με την ίδια αρχική κατάσταση (ίδιο σπόρο – seed). Επιπλέον, όλες οι μέθοδοι
έχουν υλοποιηθεί με προεπιλεγμένες παραμέτρους όπως αυτές έχουν προταθεί τη
βιβλιογραφία. Όσον αφορά τις παραμέτρους ελέγχου των Διαφοροεξελικτικών Αλγό-
ριθμων, έχουν χρησιμοποιηθεί οι τυπικές ρυθμίσεις των F = 0.5 και CR = 0.9 για
όλους τους ΔΕΑ [53,245]. Στην περίπτωση του αλγορίθμου FERPSO, έχουν χρησι-
μοποιηθεί οι προτεινόμενες παράμετροι: φmax = 4.1 και χ = 0.729 [164]. Το μέγεθος
του πληθυσμού παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια των πειραμάτων για όλες
τις μεθόδους και είναι ίσο με NP = 100 άτομα. Τέλος, για κάθε πείραμα θέτουμε
ως μέγιστο όριο των διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών σε maxNFEs = 105

συναρτησιακούς υπολογισμούς.
Για να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα των προτεινόμενων

μεθόδων να εντοπίζουν με ακρίβεια τους ολικούς ελαχιστοποιητές, πρέπει πρώτα να
καθοριστεί ένα επίπεδο ακρίβειας (level of accuracy), ε ∈ (0, 1]. Το επίπεδο ακρίβειας
αναπαριστά το επίπεδο ανοχής της υπολογιστικής ακρίβειας της λύσης, που έχει
βρεθεί από μία μέθοδο, έτσι ώστε να θεωρηθεί ως ολικός ελαχιστοποιητής. Συγκε-
κριμένα, αν η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ της υπολογισμένης λύσης και ενός γνω-
στού ολικού ελαχίστου είναι μικρότερη από το προκαθορισμένο επίπεδο ακρίβειας
ε, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η υπολογισμένη λύση είναι ολικός ελαχιστοποιητής.

Επιπλέον, δεδομένου ότι στο σετ των συναρτήσεων που χρησιμοποιείται είναι εκ
των προτέρων γνωστά, ο αριθμός και η θέση των ολικών ελαχιστοποιητών, μπορούμε
να τα χρησιμοποιήσουμε ως ένα μέτρο αποδοτικότητας1. Συνεπώς, για να συγκρι-
θούν οι επιδόσεις των υλοποιημένων αλγορίθμων, υιοθετούνται τα ακόλουθα δύο
μέτρα: το μέτρο αναλογίας κορυφών και το ποσοστό επιτυχίας [295]. Συγκεκριμένα,
για ένα προκαθορισμένο πλήθος συναρτησιακών υπολογισμών (maxNFEs) και για
ένα επίπεδο ακρίβειας ε, το μέτρο αναλογίας κορυφών (PR) (peak ratio) υπολογίζει το
ποσοστό των ολικών ελαχιστοποιητών (ή κορυφών) που έχουν εντοπιστεί επί του συ-
νολικού αριθμού των γνωστών ολικών ελαχιστοποιητών. Συνεπώς, για ένα πείραμα

1Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη σε κανέναν από τους αλγορίθμους
που έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιείται μόνο για να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα τους.
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το μέτρο αναλογίας κορυφών (PR) μπορεί να ορισθεί αυστηρά ως:

PR =
αριθμός των κορυφών που έχουν εντοπίστει

συνολικός αριθμός κορυφών
. (6.3)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενες τιμές PR στα πειραματικά αποτελέ-
σματα παρακάτω, είναι μέσες τιμές από 100 ανεξάρτητα πειράματα. Επιπλέον, το
ποσοστό επιτυχίας (SR) (success rate) μετρά το ποσοστό των πειραμάτων στο οποίο
μία μέθοδος κατάφερε να υπολογίσει επιτυχώς όλους τους ολικούς ελαχιστοποιητές
μίας δοσμένης συνάρτησης. Παρόμοια, για μία πειραματική διαδικασία μπορεί να
οριστεί αυστηρά το ποσοστό επιτυχίας (SR) ως:

SR =
αριθμός πειραμάτων που έχουν εντοπίστει όλα τα ολικά βέλτιστα

συνολικός αριθμός πειραμάτων
. (6.4)

Ο πρώτος στόχος της πειραματική διαδικασίας είναι να μελετηθεί η ικανότητα
εντοπισμού πολλαπλών ολικών ελαχιστοποιητών των προτεινόμενων μεθόδων, σε
διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας. Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 6.2, στον Πίνακα 6.3,
καθώς και στο Σχήμα 6.2 παρουσιάζονται εκτενή πειραματικά αποτελέματα όλων
των αλγορίθμων για όλες τις συναρτήσεις που έχουν συμπεριλάβει σε αυτή την ενό-
τητα. Οι αλγόριθμοι αξιολογούνται σε επτά διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας, ε ∈
{10−3, 10−4, . . . , 10−9}. Το να αντιμετωπίσει ένας αλγόριθμος αυτά τα επίπεδα ακρί-
βειας, αποτελεί έναν αρκετά φιλόδοξο στόχο για τον αλγόριθμο, αφού καθώς το επί-
πεδο ακρίβειας μειώνεται, αυξάνεται η υπολογιστική ακρίβεια που απαιτείται για
να θεωρηθεί μία λύση ως ολικός ελαχιστοποιητής και κατά συνέπεια πρέπει ο εκά-
στοτε αλγόριθμος να εντοπίσει επιτυχώς τις λύσεις του προβλήματος προς εξέταση.
Όπως είναι αναμενόμενο και τα δύο μέτρα, SR/PR, διαφέρουν ως προς τα δίαφο-
ρετικά επίπεδα ακρίβειας. Σε γενικές γραμμές, οι αλγόριθμοι έχουν την τάση να
παράγουν μικρότερες τιμές τόσο στο μέτρο αναλογίας κορυφών (PR) όσο και στο
ποσοστό επιτυχίας (SR), καθώς το επίπεδο ακρίβειας μειώνεται. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι πειραματικές διαδικασίες που υπάρχουν μεχρι τώρα στη βιβλιογραφία, εξετά-
ζουν επίπεδα ακρίβειας το πολύ μέχρι ε ≥ 10−4, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα επίπεδα ακρίβειας.

Όσον αφορά τα πειραματικά αποτελέσματα, παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος FER-
PSO παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις στη συγκεκριμένη ομάδα συναρτήσεων, χρησι-
μοποιώντας τις προαναφερθείσες παραμέτρους. Γενικά στις περισσότερες συναρτή-
σεις ο FERPSO εντοπίζει έναν μικρό αριθμό από ολικούς ελαχιστοποιητές, ανεξαρ-
τήτως του επιπέδου ακρίβειας. Σύμφωνα με την περιγραφή της μεθόδου στην εργα-
σία [164], καθώς και την παρατηρούμενη συμπεριφορά εικάζεται ότι ο αλγόριθμος
FERPSO, χρειάζεται μεγάλο πλήθος ατόμων στον πληθυσμό του, για να εντοπίσει
επιτυχώς ενα μεγάλο πλήθος ολικών ελαχιστοποιητών.

Παρόλο που οι κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης DE/rand/1 και DE/rand/2
δεν έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν πολλαπλούς ελαχιστοποιητές, σε αρκετές πε-
ριπτώσεις, επιτυγχάνουν καλή απόδοση όσον αφορά τα μέτρα SR και PR, για παρά-
δειγμα στις συναρτήσεις F3, F4, F6 και F8. Συγκεκριμένα, ο DE/rand/1 πάντα εντο-
πίζει ένα ολικό ελάχιστο/μέγιστο, ενώ δεν είναι ικανός να διατηρήσει άτομα από τον
πληθυσμό του σε πολλαπλά ολικά ελάχιστα/μέγιστα. Αντίθετα, ο DE/rand/2 πα-
ρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά ομαδοποίησης των ατόμων του πληθυσμού του,
(δλδ το φαινόμενο του “niching”), εμφανίζοντας καλή απόδοση σε αρκετές συναρ-
τήσεις, για παράδειγμα στις F3, F4, F6 και F8.

Ο αλγόριθμος Crowding DE, είναι ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενες προ-
σεγγίσεις που εφαρμόσθηκαν στην παρούσα ενότητα. Γενικά ο Crowding DE πα-
ρουσιάζει πολύ καλές επιδόσεις σε αρκετές συναρτήσεις, π.χ. στις F4, F6 και F8, αλλά
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Σχήμα 6.2: Πλήθος ολικών ελαχιστοποιητών που εντοπίστηκαν από τις υλοποιημένες με-
θόδους για διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας ε.
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Πίνακας 6.2: Πειραματικά αποτελέσματα των μεθόδων στις συναρτήσεις F1–F4

Συν. F1 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS
Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.00 0.103 0.00 0.333 0.00 0.570 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-04 0.00 0.113 0.00 0.333 0.00 0.577 1.00 1.000 0.99 0.997 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-05 0.00 0.107 0.00 0.333 0.00 0.547 1.00 1.000 0.99 0.997 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-06 0.00 0.113 0.00 0.333 0.00 0.587 1.00 1.000 1.00 1.000 0.91 0.970 1.00 1.000
1.0e-07 0.00 0.150 0.00 0.333 0.00 0.563 1.00 1.000 1.00 1.000 0.12 0.493 1.00 1.000
1.0e-08 0.00 0.100 0.00 0.333 0.00 0.570 1.00 1.000 1.00 1.000 0.00 0.067 1.00 1.000
1.0e-09 0.00 0.133 0.00 0.333 0.00 0.570 1.00 1.000 0.99 0.997 0.00 0.010 1.00 1.000
Συν. F2 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.00 0.333 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-04 0.00 0.333 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-05 0.00 0.347 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-06 0.00 0.320 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-07 0.01 0.317 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 0.96 0.990 1.00 1.000
1.0e-08 0.00 0.292 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 0.11 0.522 1.00 1.000
1.0e-09 0.00 0.335 0.00 0.250 0.00 0.250 1.00 1.000 1.00 1.000 0.00 0.083 1.00 1.000
Συν. F3 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.00 0.465 0.00 0.118 0.47 0.918 0.01 0.743 0.92 0.996 0.00 0.047 0.00 0.674
1.0e-04 0.00 0.437 0.00 0.112 0.45 0.872 0.01 0.717 0.89 0.994 0.00 0.003 0.00 0.148
1.0e-05 0.00 0.419 0.00 0.112 0.53 0.923 0.00 0.736 0.95 0.997 0.00 0.000 0.00 0.015
1.0e-06 0.00 0.411 0.00 0.118 0.51 0.858 0.01 0.727 0.97 0.998 0.00 0.000 0.00 0.003
1.0e-07 0.00 0.375 0.00 0.114 0.49 0.902 0.00 0.748 0.97 0.998 0.00 0.000 0.00 0.000
1.0e-08 0.00 0.356 0.00 0.106 0.42 0.854 0.01 0.729 0.92 0.996 0.00 0.000 0.00 0.000
1.0e-09 0.00 0.322 0.00 0.114 0.44 0.873 0.02 0.751 0.91 0.995 0.00 0.000 0.00 0.000
Συν. F4 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.01 0.095 0.00 0.500 0.89 0.945 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-04 0.00 0.020 0.00 0.500 0.91 0.955 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-05 0.00 0.005 0.00 0.500 0.90 0.950 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-06 0.00 0.005 0.00 0.500 0.89 0.945 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-07 0.00 0.000 0.00 0.500 0.91 0.955 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-08 0.00 0.005 0.00 0.500 0.94 0.970 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-09 0.00 0.005 0.00 0.500 0.89 0.945 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000

όταν το επίπεδο ακρίβειας μειώνεται δεν μπορεί να διατηρήσει πολλαπλούς ολικούς
βελτιστοποιητές μέχρι το τέλος των πειραμάτων, για παράδειγμα στις συναρτήσεις
F1 − F3, F5 και F7. Συνεπώς, όπως παρουσιάζεται στους Πίνακες 6.2 και 6.3, για
τις προαναφερθείσες συναρτήσεις, όσο το επίπεδο ακρίβειας μειώνεται τα μέτρα SR
and PR μειώνονται. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται για τον αλγόριθμο DELS.
Παρόλο που στις συναρτήσεις F1, F2, F4 και F8, εμφανίζει πολύ καλή συμπεριφορά,
στις πιό δύσκολες συναρτήσεις του εξεταζόμενου σετ (F3, F5, F6 και F7), η απόδοση
του μειώνεται αργά καθώς το επίπεδο ακρίβειας μειώνεται.

Όσον αφορα τις προτεινόμενους αλγόριθμους, στην πλειοψηφία των εξεταζόμε-
νων συναρτήσεων και οι δύο προτεινόμενοι αλγόριθμοι DE/nrand/1 και DE/nrand-
/2 αποδίδουν εξαιρετικά, όσον αφορά τα μέτρα SR και PR, (π.χ. F1, F2, F3, F4, F6, F7

και F8). Σε γενικές γραμμές και οι δύο αλγόριθμοι παρουσιάζουν είτε παρόμοια
είτε καλύτερη απόδοση συγκριτικά με τους άλλους αλγόριθμους, ειδικότερα όταν
το επίπεδο ακρίβειας μειώνεται, (π.χ. στις συναρτήσεις F1, F2, F3, F4 και F8). Πιο συγ-
κεκριμένα, στις πιό δύσκολες συναρτήσεις του συγκεκριμένου σετ, (στις συναρτή-
σεις F3, F5, F6 και F7), ο DE/nrand/1 εντοπίζει είτε όλα τα ολικά ελάχιστα/μέγιστα
είτε έναν μεγάλο αριθμό αυτών, ανεξαρτήτως του επίπεδου ακρίβειας. Στις περιπτώ-
σεις που οι αλγόριθμοι Crowding DE και DELS δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, ο
DE/nrand/1 αποδίδει καλύτερα ως προς τα μέτρα PR και SR, π.χ. στην F3 και στα
μεγάλα επίπεδα ακρίβειας των συναρτήσεων F5 και F7.Ομοίως, ο DE/nrand/2 απο-
δίδει πολύ καλα στις περισσότερες συναρτήσεις του εξεταζόμενων σετ, ενώ εμφανίζει
την καλύτερη απόδοση συγκριτικά με όλες τις άλλες μεθόδους, στην συνάρτηση F3

η οποία είναι μία απο τις πιο δύσκολες συναρτήσεις του σετ.
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Πίνακας 6.3: Πειραματικά αποτελέσματα των υλοποιημένων μεθόδων στις συναρτήσεις F5–
F8

Συν. F5 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS
Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.00 0.161 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.401 0.00 0.391 0.00 0.718 0.00 0.493
1.0e-04 0.00 0.155 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.400 0.00 0.389 0.00 0.707 0.00 0.486
1.0e-05 0.00 0.136 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.394 0.00 0.374 0.00 0.621 0.00 0.474
1.0e-06 0.00 0.131 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.371 0.00 0.351 0.00 0.342 0.00 0.437
1.0e-07 0.00 0.121 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.367 0.00 0.294 0.00 0.127 0.00 0.402
1.0e-08 0.00 0.107 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.362 0.00 0.213 0.00 0.016 0.00 0.350
1.0e-09 0.00 0.097 0.00 0.028 0.00 0.028 0.00 0.339 0.00 0.100 0.00 0.003 0.00 0.268
Συν. F6 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.00 0.396 0.08 0.886 0.14 0.921 0.68 0.985 0.62 0.983 1.00 1.000 0.61 0.982
1.0e-04 0.00 0.389 0.04 0.885 0.14 0.917 0.67 0.984 0.62 0.981 1.00 1.000 0.61 0.980
1.0e-05 0.00 0.352 0.09 0.868 0.11 0.919 0.59 0.978 0.68 0.986 1.00 1.000 0.40 0.967
1.0e-06 0.00 0.313 0.11 0.870 0.16 0.923 0.54 0.976 0.64 0.983 1.00 1.000 0.01 0.602
1.0e-07 0.00 0.301 0.09 0.888 0.19 0.934 0.57 0.978 0.63 0.983 1.00 1.000 0.00 0.122
1.0e-08 0.00 0.270 0.07 0.878 0.18 0.930 0.69 0.985 0.64 0.982 1.00 1.000 0.00 0.016
1.0e-09 0.00 0.242 0.12 0.890 0.13 0.923 0.66 0.984 0.62 0.982 0.99 1.000 0.00 0.000
Συν. F7 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.00 0.333 0.00 0.040 0.00 0.200 0.00 0.816 0.02 0.868 1.00 1.000 0.29 0.958
1.0e-04 0.00 0.305 0.00 0.040 0.00 0.212 0.00 0.796 0.01 0.831 0.99 1.000 0.20 0.952
1.0e-05 0.00 0.277 0.00 0.040 0.00 0.211 0.00 0.779 0.00 0.614 0.09 0.864 0.03 0.881
1.0e-06 0.00 0.254 0.00 0.040 0.00 0.200 0.00 0.747 0.00 0.204 0.00 0.236 0.00 0.483
1.0e-07 0.00 0.224 0.00 0.040 0.00 0.177 0.00 0.696 0.00 0.029 0.00 0.028 0.00 0.085
1.0e-08 0.00 0.197 0.00 0.040 0.00 0.199 0.00 0.651 0.00 0.003 0.00 0.002 0.00 0.010
1.0e-09 0.00 0.162 0.00 0.040 0.00 0.182 0.00 0.561 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000
Συν. F8 FERPSO DE/rand/1 DE/rand/2 DE/nrand/1 DE/nrand/2 Crowding DE DELS

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.01 0.398 0.12 0.447 0.90 0.950 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-04 0.01 0.357 0.03 0.373 0.90 0.950 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-05 0.00 0.350 0.12 0.440 0.91 0.955 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-06 0.01 0.355 0.11 0.438 0.90 0.952 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-07 0.01 0.355 0.05 0.393 0.94 0.970 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-08 0.00 0.363 0.01 0.373 0.94 0.970 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000
1.0e-09 0.01 0.343 0.09 0.417 0.86 0.935 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00 1.000

Συγκρίνοντας, τους αλγόριθμους DE/nrand/1 και DE/nrand/2, παρατηρείται
ότι ο DE/nrand/1 παρουσιάζει πιο σθεναρή συμπεριφορά στις συναρτήσεις F5 και
F7. Σε γενικές γραμμές ο DE/nrand/1 μπορεί να εντοπίσει επιτυχώς και να διατη-
ρήσει στον πληθυσμό του έναν μεγάλο αριθμό από ολικούς βελτιστοποιητές καθώς
το επίπεδο ακρίβειας μειώνεται, αντιθέτως σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδοση του
DE/nrand/2 μειώνεται με αργό ρυθμό. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και
οι δύο προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες στο να εντο-
πίζουν επιτυχώς πολλαπλά ολικά βέλτιστα και να τα διατηρούν στον πληθυσμό τους
μέχρι το τέλος της πειραματικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου η χρήση τους για την
αντιμετώπιση προβλημάτων με πολλαπλούς βελτιστοποιητές συστήνεται ανεπιφύλα-
κτα.

Τέλος, για να αποκτήσει μια παραπάνω αίσθηση ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης
για τη συμπεριφορά των προτεινόμενων αλγορίθμων, στο Σχήμα 6.3 απεικονίζον-
ται στιγμιότυπα απο την κατανομή του πληθυσμού των προτεινόμενων αλγορίθμων,
DE/nrand/1 και DE/nrand/2, για τις μονοδιάστατες εκδόσεις των συναρτήσεων
Deb 1 (F6) και Deb 3 (F7). Τα στιγμιότυπα αποτελούνται από έναν πληθυσμό με
100 άτομα τα οποία έχουν εξελιχθεί από τους προτεινόμενους αλγόριθμους για
100 γενιές. Επιπροσθέτως, στο Σχήμα 6.4 απεικονίζονται στιγμιότυπα απο την κα-
τανομή του πληθυσμού των προτεινόμενων αλγορίθμων, για τη δισδιάστατη συνάρ-
τηρη Shubert (F3). Ομοίως, το μέγεθος του πληθυσμού ορίστηκε στα 200 άτομα,
ενώ τα στιγμιότυπα δείχνουν την κατανομή του πληθυσμού μετά από 50 γενιές.
Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι εντοπίζουν επιτυχώς
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Σχήμα 6.3: Στιγμιότυπα της συμπεριφοράς των DE/nrand/1 και DE/nrand/2 σε ένα εν-
δεικτικό πείραμα των μονοδιάστατων εκδόσεων των συναρτήσεων F6 και F7.

Σχήμα 6.4: Στιγμιότυπα της συμπεριφοράς των DE/nrand/1 και DE/nrand/2 σε ένα εν-
δεικτικό πείραμα της δισδιάστατης συνάρτησης F3.
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όλα τα ολικά ελάχιστα των συναρτήσεων μεσα σε ένα μικρό αριθμό γενιών (επίπεδο
ακρίβειας ε = 10−4).

Μελετώντας την ταχύτητα σύγκλισης

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται μία σύντομη ανάλυση για την ταχύτητα σύγ-
κλισης των υλοποιημένων μεθόδων. Για τη μέτρηση της ταχύτητας σύγκλισης μίας
μεθόδου σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο της ακρίβειας, υπολογίζεται ο απαιτού-
μενος αριθμός των συναρτησιακών υπολογισμών για να εντοπιστούν όλα τα ολικά
ελάχιστα/μέγιστα του εξεταζόμενου προβλήματος. Συγκεκριμένα, για την πειραμα-
τική διαδικασία χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις F1, F2, F4 και F8, ενώ για κάθε
συνάρτηση και για κάθε αλγόριθμο, διεξάγονται 100 ανεξάρτητα πειράματα με τις
εξής παραμέτρους: ε = 10−4, NP = 100 και maxNFE = 105. Ως εκ τούτου, στον Πί-
νακα 6.4 για κάθε αλγόριθμο και για κάθε πρόβλημα, παρουσιάζεται η μέση τιμή
(Mean) των απαιτούμενων συναρτησιακών υπολογισμών για να εντοπίσει ο εκάστοτε
αλγόριθμος όλα τα ολικά ελάχιστα, η τυπική απόκλιση αυτών (St.D.), καθώς και τα
μέτρα SR και PR.

Επιπρόσθετα, για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα (St.Sig.) των δια-
φορετικών αποδόσεων που παρατηρηθήκαν από πλευράς συναρτησιακών υπολο-
γισμών, για κάθε αλγόριθμο διεξάγονται δύο μη-παραμετρικά τεστ σημαντικότη-
τας (two-sided Wilcoxon rank sum test) μεταξύ του προς εξέταση αλγορίθμου και
των προτεινόμενων αλγορίθμων με πραγματικές γειτονιές: DE/nrand/1 και DE/-
nrand/2. Η μηδενική υπόθεση σε κάθε έλεγχο σημαντικότητας είναι ότι τα δείγματα
είναι ανεξάρτητα δείγματα από πανομοιότυπες συνεχείς κατανομές με ίσες διαμέ-
σους. Έτσι, με “+” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μηδενική υπό-
θεση απορρίπτεται στο 5% επίπεδο σημαντικότητας και ο αντίστοιχος προτεινόμενος
αλγόριθμος παρουσιάζει ανώτερη απόδοση. Με “–” επισημαίνονται οι περιπτώσεις,
κατά τις οποίες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας
και ο αντίστοιχος προτεινόμενος αλγόριθμος παρουσιάζει κατώτερες επιδόσεις, ενώ
με “=” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι επιδόσεις δεν παρουσιά-
ζουν στατιστικά σημαντική διαφορά.

Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι DE/nrand/1
και DE/nrand/2 παρουσιάζουν τις καλύτερες αποδόσεις συγκριτικά με τους άλ-
λους αλγόριθμους (χαμηλότερη μέση τιμή ως προς τους συναρτησιακούς υπολογι-
σμούς, υψηλές τιμές στα μέτρα SR και PR), με τον DE/nrand/1 να είναι ο αποδο-
τικότερος αλγόριθμος στις τέσσερις συναρτήσεις που εξετάζονται εδώ. Αντίθετα, στις
περισσότερες των περιπτώσεων οι αλγόριθμοι FERPSO, DE/rand/1 και DE/rand/2,
δεν κατάφεραν να δώσουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ενώ στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις τα ποσοστά επιτυχίας είναι μηδενικά. Ο αλγόριθμος DELS έρχεται σε
τρίτη θέση ως προς το μέσο αριθμό συναρτησιακών υπολογισμών που χρειάζονται
για να εντοπιστούν όλα τα ολικά ελάχιστα, ακολουθώντας πιστά την απόδοση του
DE/nrand/2. Τέλος, ο αλγόριθμος Crowding DE, στις τρεις από τις τέσσερις συ-
ναρτήσεις (στις F1, F2 και F4), απαιτεί το μεγαλύτερο μέσο αριθμό συναρτησιακών
υπολογισμών για να εντοπίσει όλους τους ελαχιστοποιητές της εκάστοτε συνάρτη-
σης.

Επιπρόσθετα, είναι αρκετά ενδιαφέρον να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των αλ-
γορίθμων κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, στο Σχήμα
6.5, απεικονίζεται η συμπεριφορά των αλγορίθμων κατά τη διάρκεια των προσο-
μοιώσεων. Συγκεκριμένα, για το επίπεδο ακρίβειας, ε = 10−4, διεξάγονται 100 ανε-
ξάρτητα πειράματα και καταγράφεται ο μέσος αριθμός των ολικών ελαχίστων τον
οποίο εντοπίζει ο κάθε αλγόριθμος κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.
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Σχήμα 6.5: Μέσος αριθμός ολικών ελαχιστοποιητών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια 100
ανεξάρτητων πειραμάτων για τις συναρτήσεις F1–F8 (ε = 10−4).
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Είναι εμφανές ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι προτεινόμενοι αλγό-
ριθμοι DE/nrand/1 και DE/nrand/2, εντοπίζουν αποτελεσματικά και με ακρίβεια
ένα αρκετά υψηλό αριθμό ολικών ελαχιστοποιητών καθώς και καταφέρνουν να τους
διατηρήσουν στον πληθυσμό τους μέχρι το τέλος της προσομοίωσης. Οι αλγόριθμοι
DELS και Crowding DE, παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, αλλά τείνουν να
εντοπίζουν τους ολικούς ελαχιστοποιητές με πιο αργό ρυθμό. Αντιθέτως, οι αλγό-
ριθμοι FERPSO, DE/rand/1 και DE/rand/2 σε πολλές περιπτώσεις, αν και εντο-
πίζουν αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων δεν
μπορούν να τους διατηρήσουν μέχρι το τέλος των προσομοιώσεων. Αυτή η συμπερι-
φορά μπορεί να αναπαρασταθεί από το μέτρο PR, ενώ παρατηρείται έντονα καθώς το
επίπεδο ακρίβειας μειώνεται. Στους Πίνακες 6.2 και 6.3, παρατηρείται ότι στις πιο
δύσκολες συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα (συγκεκριμένα
στις F3, F5 και F7), ο προτεινόμενος αλγόριθμος DE/nrand/1 έχει τη δυνατότητα να
εντοπίσει και να διατηρήσει πολλαπλά ολικά ελάχιστα καθώς το επίπεδο ακρίβειας
μειώνεται, ενώ οι αλγόριθμοι Crowding DE και DELS δεν μπορούν (ο DE/nrand/1
παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές ως προς το μέτρο PR).

Μελετώντας την επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζεται μία σύντομη μελέτη για το πώς το μέγε-
θος του πληθυσμού επηρεάζει την απόδοσή των προτεινόμενων Διαφοροεξελικτικών
Αλγόριθμων. Για αυτό τον σκοπό, μετράται η απόδοση των προτεινόμενων αλγο-
ρίθμων, υπολογίζοντας το πλήθος των ολικών ελαχιστοποιητών που βρέθηκαν για
διάφορα μεγέθη πληθυσμού, στο επίπεδο ακρίβειας ε = 10−4 και για μέγιστο υπο-

Πίνακας 6.4: Πειραματικά αποτελέσματα της ταχύτητας σύγκλισης των υλοποιημένων αλ-
γορίθμων (για το επίπεδο ακρίβειας ε = 10−4)

Συνάρτηση F1 Mean St.D. SR PR St.Sig.
FERPSO N/A N/A 0.00 0.113 (=/=)

DE/rand/1 N/A N/A 0.00 0.333 (=/=)
DE/rand/2 N/A N/A 0.00 0.577 (=/=)
DE/nrand/1 6982.00 989.37 1.00 1.000 (=/+)
DE/nrand/2 10920.20 1380.99 0.99 0.997 (–/=)
Crowding DE 40137.00 5951.48 1.00 1.000 (+/+)

DELS 13361.00 1625.48 1.00 1.000 (+/+)
Συνάρτηση F2 Mean St.D. SR PR St.Sig.

FERPSO N/A N/A 0.00 0.333 (=/=)
DE/rand/1 N/A N/A 0.00 0.250 (=/=)
DE/rand/2 N/A N/A 0.00 0.250 (=/=)
DE/nrand/1 13504.00 1521.96 1.00 1.000 (=/+)
DE/nrand/2 25400.00 2817.91 1.00 1.000 (–/=)
Crowding DE 48691.00 4498.40 1.00 1.000 (+/+)

DELS 22122.00 2345.02 1.00 1.000 (+/+)
Συνάρτηση F4 Mean St.D. SR PR St.Sig.

FERPSO N/A N/A 0.00 0.020 (=/=)
DE/rand/1 N/A N/A 0.00 0.500 (=/=)
DE/rand/2 2979.12 426.48 0.91 0.955 (–/–)
DE/nrand/1 4151.00 915.24 1.00 1.000 (=/–)
DE/nrand/2 5109.00 942.28 1.00 1.000 (+/=)
Crowding DE 14793.00 3393.50 1.00 1.000 (+/+)

DELS 6030.00 1205.33 1.00 1.000 (+/+)
Συνάρτηση F8 Mean St.D. SR PR St.Sig.

FERPSO 7800.00 N/A 0.01 0.357 (+/+)
DE/rand/1 6400.00 700.00 0.03 0.373 (+/+)
DE/rand/2 8961.11 873.02 0.90 0.950 (+/+)
DE/nrand/1 8222.00 910.72 1.00 1.000 (=/–)
DE/nrand/2 11037.00 1021.45 1.00 1.000 (+/=)
Crowding DE 11995.00 1453.90 1.00 1.000 (+/+)

DELS 14975.00 1328.43 1.00 1.000 (+/+)
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λογιστικό κόστος maxNFEs = 105 συναρτησιακούς υπολογισμούς. Στο Σχήμα 6.6
απεικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης των εξεταζόμενων αλγορίθμων για τις
συναρτήσεις F3, F5, F6, και F7, καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται από 40
σε 300 άτομα.

Σε γενικές γραμμές, για κάθε συνάρτηση υπάρχει ένα εύρος μεγεθών πληθυ-
σμού στο οποίο οι περισσότεροι από του αλγόριθμους που έχουν εξεταστεί σε αυτή
την ενότητα μπορούν να εντοπίσουν επιτυχώς, μεγάλο αριθμό ολικών ελαχιστοποι-
ητών. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η συμπεριφορά εξαρτάται από τη δομή του
προβλήματος προς εξέταση και από τα χαρακτηριστικά του εφαρμοζόμενου αλγο-
ρίθμου. Συγκεκριμένα, στη συνάρτηση F6, παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται το
μέγεθος του πληθυσμού, σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι εντοπίζουν περισσότερους ολι-
κούς ελαχιστοποιητές. Στις συναρτήσεις F5 και F7, καθώς το μέγεθος του πληθυ-
σμού αυξάνεται οι αλγόριθμοι DE/nrand/1, DE/nrand/2, FERPSO, Crowding
DE και DELS εντοπίζουν έναν αυξημένο αριθμό ολικών ελαχιστοποιητών. Παρ’ όλα
αυτά, όταν το μέγεθος του πληθυσμού φτάσει το μέγεθος των 150–200 ατόμων η
απόδοση των DE/nrand/2, Crowding DE και DELS τείνει να μειώνεται ταχύτατα.
Όσον αφορά τη συνάρτηση F3, οι αλγόριθμοι Crowding DE και DELS μπορούν
να εντοπίσουν αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές μόνο σε μεγέθη πληθυσμού με-
ταξύ των 40 και 50 ατόμων. Όσο το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται, η απόδοσή
τους μειώνεται ραγδαία, ενώ η απόδοση τους γίνεται σχεδόν μηδενική για μεγέθη
πληθυσμού μεγαλύτερα των 100 ατόμων. Αντίθετα, οι αλγόριθμοι DE/nrand/2,
DE/nrand/1 και DE/rand/2 εμφανίζουν την καλύτερη τους απόδοση, όταν το μέ-
γεθος του πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 ατόμων, ενώ για μεγέθη μεγα-
λύτερα των 200 ατόμων η απόδοση τους μειώνεται. Τέλος, οι αλγόριθμοι DE/rand/1
και FERPSO παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική απόδοση καθώς το μέγεθος του
πληθυσμού αυξάνεται.

Οι περισσότερο υποσχόμενοι αλγόριθμοι στο συγκεκριμένο σετ συναρτήσεων
μπορούν να θεωρηθούν οι DE/nrand/1, DE/nrand/2, Crowding DE και DELS.
Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι DE/nrand/1 και DE/nrand/2 γενικά συμπεριφέρον-
ται είτε παρόμοια είτε πιο αποδοτικά συγκριτικά με τους άλλους αλγόριθμους. Ο
DE/nrand/1 παρουσιάζει πιο σθεναρή συμπεριφορά καθώς το μέγεθος του πληθυ-
σμού αυξάνεται, ενώ στις συναρτήσεις F5 και F7 υπερτερεί των άλλων μεθόδων όταν
το μέγεθος του πληθυσμού κυμαίνεται από 250 έως 300 άτομα. Ο DE/rand/2
μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές, αλλά όταν
το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται η απόδοσή του μειώνεται σταδιακά. Ο Crowd-
ing DE επέδειξε την καλύτερη απόδοση στις συναρτήσεις F5 και F6. Οι αλγόριθμοι
Crowding DE και DELS εμφανίζουν καλή συμπεριφορά σε κάποιες περιπτώσεις
(στις συναρτήσεις F5 και F6), αλλά όταν το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται η
απόδοσή τους μειώνεται σταδιακά. Επιπροσθέτως, στη συνάρτηση F3, και οι δύο
αλγόριθμοι εμφανίζουν σχεδόν μηδενική απόδοση για την πλειοψηφία των τιμών
του μεγέθους του πληθυσμού. Ο αλγόριθμος FERPSO δεν κατάφερε να εντοπίσει
αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές στις συγκεκριμένες τέσσερις συναρτήσεις, αλλά
όπως έχει παρατηρηθεί στην εργασία [164] ο FERPSO έχει την ικανότητα να εντοπί-
σει αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές όταν το μέγεθος του πληθυσμού είναι αρκετά
μεγάλο. Έτσι, μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα καλύτερα αποτελέσματα για τον αλγό-
ριθμο FERPSO εμφανίζονται στον μεγαλύτερο πληθυσμό που χρησιμοποιήθηκε σε
αυτή την ανάλυση, δλδ. όταν το μέγεθος του πληθυσμού φτάσει τα 300 άτομα.

Τέλος, ο αλγόριθμος DE/rand/1 σε γενικές γραμμές εντοπίζει λίγους ολικούς
ελαχιστοποιητές, αλλά είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί ότι στις συναρτήσεις F3 και
F6 καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται η απόδοσή του αυξάνεται σταδιακά.
Αντίθετα ο αλγόριθμος DE/rand/2 συγκριτικά με τον DE/rand/1 είναι ικανότερος
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Σχήμα 6.6: Επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού στις συναρτήσεις F3, F5, F6 και F7

να εντοπίζει πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές, αφού στις περισσότερες περι-
πτώσεις καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται εμφανίζει καλύτερη απόδοση.

6.3 Στρατηγικές Μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγό-
ριθμων Μέσω Γειτονιών Με Δείκτες

Όπως παρουσιάστηκε στις παραπάνω παραγράφους (Παράγραφος 6.2 έως 6.2.1)
καθώς και στην εργασία [81], προτάθηκε μία νέα οικογένεια στρατηγικών μετάλλα-
ξης της οικογένειας των ΔΕΑ, η οποία έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει προ-
βλήματα με πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές. Οι νέες στρατηγικές μετάλλαξης
εκμεταλλεύονται την τάση των ΔΕΑ να κατανέμουν τα άτομα των πληθυσμών τους
στην περιοχή γύρω από τα ελάχιστα του προβλήματος υπό εξέταση [81, 84, 288].
Η νέα οικογένεια στρατηγικών μετάλλαξης επωφελείται από τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ του κάθε ατόμου και του πλησιέστερου γείτονά του και με μία απλή τροπο-
ποίηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και να διατηρήσει στους πληθυσμούς της
πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των μεθόδων.

Η παραπάνω οικογένεια, για να παράγει σταθερές περιοχές σύγκλισης (niches)
κατά τη διαδικασία εξέλιξης, ενσωματώνει στις στρατηγικές μετάλλαξης τον πλησιέ-
στερο γείτονά του κάθε ατόμου. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ένα ολικό χαρακτηριστικό ή ως μία ολική πληροφορία, δεδομένου ότι ενσωματώνει
πληροφορία που υπολογίστηκε από ολόκληρο τον πληθυσμό. Όπως είναι αναμε-
νόμενο ο υπολογισμός τέτοιου είδους πληροφορίας απαιτεί υψηλό υπολογιστικό
κόστος. Ένας τρόπος για να υπολογιστούν οι αλληλεπιδράσεις των πλησιέστερων
γειτονιών και να μειωθεί αποτελεσματικά η υπολογιστική πολυπλοκότητα της εν
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λόγω διαδικασίας, είναι να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μέθοδοι υπολογιστικής
γεωμετρίας [309]. Ωστόσο, η ενσωμάτωση τέτοιων μεθόδων σε έναν αλγόριθμο δεν
είναι μια απλή διαδικασία, αφού απαιτείται πολύ καλή γνώση των εννοιών και των
μεθοδολογιών της υπολογιστικής γεωμετρίας, καθώς και πολύ καλές γνώσεις προ-
γραμματισμού.

Πρόσφατα, έχει δειχθεί ότι η απλή έκδοση της μεθόδου Βελτιστοποίησης με Σμή-
νος Σωματιδίων με γειτονιές δεικτών σε τοπολογία δακτυλίου είναι σε θέση να αν-
τιμετωπίσει προβλήματα με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές και να παράγει σταθερή
“niching” συμπεριφορά [165]. Αυτή η συμπεριφορά βασίζεται κυρίως στη δυνατό-
τητα της τοπικής-μνήμης που κατέχουν τα άτομα των πληθυσμών της PSO. Ο κύριος
ρόλος της γειτονιάς δεικτών με τοπολογία δακτυλίου είναι να δημιουργήσει ένα μη-
χανισμό για να επιβραδύνει τη διάδοση πληροφοριών στον πληθυσμό, καθώς και
να επιτρέψει σε διαφορετικά γειτονικά άτομα να συνυπάρχουν κατά την εξέλιξή του
αλγορίθμου. Επιπλέον, η υλοποίηση των γειτονιών με δείκτες είναι αρκετά εύκολη
και δεν επιβαρύνει υπολογιστικά τον εκάστοτε αλγόριθμο.

Παρακινημένοι από αυτά τα ευρήματα, στην παρακάτω παράγραφο παρουσιά-
ζεται μια νέα οικογένεια στρατηγικών μετάλλαξης που στη θέση των πραγματικών
γειτονιών ενσωματώνουν γειτονιές δεικτών με συγκεκριμένες τοπολογίες. Άμεσος
στόχος είναι η μείωση του υπολογιστικού κόστους της οικογένειας στρατηγικών με-
τάλλαξης με πραγματικές γειτονιές, καθώς και η διατήρηση της ικανότητάς τους να
εντοπίζουν αποτελεσματικά και να διατηρούν στους πληθυσμούς τους πολλαπλούς
ολικούς ελαχιστοποιητές μιας συνάρτησης.

6.3.1 Η Οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων: DE/inrand

Όπως προαναφέρθηκε η οικογένεια στρατηγικών μετάλλαξης DE/nrand είναι
ικανή να αντιμετωπίσει συναρτήσεις με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές, αξιοποιώντας
την δυναμική των κλασικών στρατηγικών μετάλλαξης καθώς και τη χωρική πληρο-
φορία του εκάστοτε πληθυσμού [81]. Γενικά χρησιμοποιεί στον τελεστή μετάλλαξης
των ΔΕΑ, ως άτομο βάσης τον πραγματικό πλησιέστερο γείτονα του εκάστοτε ατό-
μου προς εξέλιξη. Έτσι, το “niching effect” δημιουργείται διατηρώντας τα άτομα του
πληθυσμού γύρω από την περιοχή των βέλτιστων λύσεων του εκάστοτε προβλήματος,
ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης. Η υπολογιστική
πολυπλοκότητα της οικογένειας DE/nrand καθορίζεται κυρίως από τους υπολογι-
σμούς του πλησιέστερου γείτονα κάθε ατόμου. Έτσι, στην χειρότερη περίπτωση οι
στρατηγικές μετάλλαξης DE/nrand παρουσιάζουν τετραγωνική πολυπλοκότητα με
βάση το μέγεθος του πληθυσμού, O(NP 2), σε κάθε γενιά, αφού χρειάζεται να υπολο-
γιστούν οι πλησιέστεροι γείτονες όλων των ατόμων του πληθυσμού. Μία απρόσεκτη
υλοποίηση αυτής της διαδικασίας μπορεί να κοστίσει τον υπολογισμό του πίνακα
γειτνίασης του πληθυσμού, δλδ NP 2 Ευκλείδειες αποστάσεις.

Σε αυτή την παράγραφο, προτείνεται αντί να υπολογιστούν οι πλησιέστεροι γεί-
τονες της πραγματικής γειτονιάς κάθε ατόμου, να υπολογιστούν οι πλησιέστεροι
γείτονες κάθε ατόμου σε μια γειτονιά δεικτών με προκαθορισμένη τοπολογία. Για
το σκοπό αυτό, ενσωματώνεται μία γειτονιά δεικτών στον πληθυσμό των στρατηγικών
μετάλλαξης, ενώ ως γειτονιά του κάθε ατόμου θεωρούνται τα άτομα με γειτονικούς
δείκτες βασισμένοι σε μία προκαθορισμένη τοπολογία δεικτών, για παράδειγμα την
γειτονιά δακτυλίου (ring), αστεριού (star), Von Neumann, κλπ. Ως εκ τούτου, για
κάθε άτομο xig, i = 1, 2, . . . , NP, όπου g δηλώνει την τρέχουσα γενιά, το μεταλλαγμένο
άτομο vig+1 μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες προτεινόμε-
νες εξισώσεις:
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1. “DE/inrand/1”
vig+1 = xINNi

g + F (xr1g − xr2g ), (6.5)

2. “DE/inrand/2”

vig+1 = xINNi
g + F (xr1g − xr2g ) + F (xr3g − xr4g ), (6.6)

όπου F > 0 είναι ο συντελεστής μετάλλαξης ή συντελεστής κλιμάκωσης (mutation or
scaling factor), xINNi

g είναι ο πλησιέστερος γείτονας του ατόμου xig με βάση τη γειτο-
νιά δεικτών και r1, r2, r3, r4 ∈ {1, 2, . . . , NP}\{i} είναι ψευδό-τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί
διαφορετικοί μεταξύ τους και με τον τρέχων δείκτη i. Τέλος, τα υπόλοιπα βήματα
του αλγορίθμου παραμένουν τα ίδια με αυτά του κλασικού Διαφοροεξελικτικού Αλ-
γόριθμου (DE/rand/1/bin) [280], δηλαδή χρησιμοποιείται ο τελεστής διωνυμικής
διασταύρωσης ή ανασυνδυασμού καθώς και ο απλός τελεστής ελιτίστικης επιλογής
που χρησιμοποιούν οι κλασικοί Διάφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι. Μια σύντομη περι-
γραφή του αλγοριθμικού σχήματος της προτεινόμενης μεθόδου DE/inrand/1/bin
μπορεί να βρεθεί στον Αλγόριθμο 6.2.

Αλγόριθμος 6.2 Το αλγοριθμικό σχήμα της μεθόδου DE/inrand/1/bin
Αρχικοποίηση πληθυσμού NP ατόμων
while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
for i := 1 έως NP do
Βρες τον πλησιέστερο γείτονα του ατόμου i, (xINNi

g ) βάση μίας προκαθορισμέ-
νης τοπολογίας δεικτών και επέλεξε τυχαίους ακεραίους αριθμούς r2, r3 ∈
Sr = {1, 2, . . . , NP} \ {i} από ομοιόμορφη κατανομή
/* Βήμα Μετάλλαξης */
vig = xINNi

g + F (xr2g − xr3g )
/* Βήμα Διασταύρωσης */
jrand = ένας ομοιόμορφα κατανεμημένος τυχαίος ακέραιος αριθμός στο σύ-
νολο {1, 2, . . . , D}
for j = 1 έως D do

uig,j =

{
vig,j , εάν (randi,j(0, 1) 6 CR or j = jrand),

xig,j , διαφορετικά,
end for
/* Βήμα Επιλογής */
if f(uig) < f(xig) then

xig+1 = uig
if f(uig) < f(xbestg ) then
xbestg = uig και f(x

best
g ) = f(uig)

end if
else

xig+1 = xig
end if

end for
end while

Εδώ, έχουν χρησιμοποιηθεί δύο διαφορετικές τοπολογίες για τις γειτονιές δει-
κτών, η τοπολογία δακτυλίου (R) και η τοπολογία Von Neumann (V) [146, 149].
Έτσι, με βάση την τοπολογία της γειτονιάς δεικτών, οι στρατηγικές μετάλλαξης ονο-
μάζονται DE/inrand/1R, DE/inrand/2R για την τοπολογία δακτυλίου και DE/in-
rand/1V, DE/inrand/2V για την τοπολογία Von Neumann. Ως εκ τούτου, η υπο-
λογιστική πολυπλοκότητα των αλγορίθμων μειώνεται δραστικά σε nn � NP υπο-
λογισμούς Ευκλείδειων αποστάσεων για κάθε άτομο, όπου nn είναι ο αριθμός των
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γειτόνων που καθορίζεται από την εκάστοτε τοπολογία δεικτών. Είναι προφανές ότι
καθώς ο αριθμός των γειτόνων αυξάνεται, παράλληλα αυξάνεται και η υπολογιστική
πολυπλοκότητα των αντίστοιχων στρατηγικών μετάλλαξης. Αναμένεται ότι οι προτει-
νόμενες στρατηγικές μετάλλαξης θα έχουν περισσότερο διερευνητικό χαρακτήρα,
λόγω της τυχαιότητας των δεικτών στις γειτονιές δεικτών, ενώ η ενσωμάτωση της Ευ-
κλείδειες απόστασης στις γειτονιές δεικτών αναμένεται να διατηρήσει την ικανότητα
να εντοπίζουν και να διατηρούν ολικούς ελαχιστοποιητές στον πληθυσμό τους καθ’
όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές εργασίες έχουν ενσωματωθεί γειτονιές δεικτών
στους πληθυσμούς των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων με στόχο να βελτιώσουν
την απόδοση τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αλγόριθμοι: ο “Dif-
ferential Evolution with Global and Local Neighborhoods” [50], ο “Self-adaptive
DE” [210] καθώς και ο “Barebones DE” [211]. Η ενσωμάτωση γειτονιών με δείκτες
έχει πραγματοποιηθεί ως τώρα κυρίως για την αντιμετώπιση προβλημάτων με έναν
ολικό ελαχιστοποιητή. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια στη βιβλιογραφία να χρησι-
μοποιηθούν γειτονιές δεικτών για να αντιμετωπίσουν προβλήματα με πολλαπλούς
ολικούς ελαχιστοποιητές.

6.3.2 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για την
αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων με γειτονιές δεικτών. Η απόδοσή τους συγ-
κρίνεται με αρκετούς αλγορίθμους με διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορούν
να αντιμετωπίσουν προβλήματα με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές. Για να επιβεβαιω-
θεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων προσεγγίσεων ακολουθείται παρόμοια
πειραματική διαδικασία όπως αυτή της Παραγράφου 6.2.2. Έτσι χρησιμοποιούνται
οι προαναφερθείσες οκτώ συναρτήσεις με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές, ενώ για να
εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων, συγκρίνονται με πέντε
διαφορετικούς αλγορίθμους που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα με πολ-
λαπλούς ελαχιστοποιητές. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται εδώ περιλαβάνουν
τους DE/nrand/1/bin και DE/nrand/2/bin καθώς και άλλους τρεις αλγορίθμους
ονομαστικά ο Crowding DE [295], ο DELS [258], καθώς και ο Species-based DE
(Species DE) [161,163] αλγόριθμος.

Όπως και στην Παράγραφο 6.2.2, τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία πα-
ρουσιάζονται καθ’ όλη την ενότητα, είναι μέσοι όροι από 100 ανεξάρτητα πειράματα.
Οι πληθυσμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί για κάθε πείραμα και για κάθε αλγό-
ριθμο, έχουν αρχικοποιηθεί χρησιμοποιώντας μία γεννήτρια ψευδό-τυχαίων αριθ-
μών από ομοιόμορφη κατανομή με την ίδια αρχική κατάσταση (ίδιο σπόρο – seed).
Επιπλέον, όλες οι μέθοδοι έχουν υλοποιηθεί με προεπιλεγμένες παραμέτρους όπως
αυτές έχουν προταθεί τη βιβλιογραφία. Όσον αφορά τις παραμέτρους ελέγχου των
Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων, έχουν χρησιμοποιηθεί οι τυπικές ρυθμίσεις των
F = 0.5 και CR = 0.9 για όλους τους ΔΕΑ [53,84,245]. Το μέγεθος του πληθυσμού
παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια των πειραμάτων για όλες τις μεθόδους και εί-
ναι ίσο με NP = 100 άτομα. Τέλος, για κάθε πείραμα θέτουμε ως μέγιστο όριο των
διαθέσιμων συναρτησιακών υπολογισμών το maxNFEs = 105.

Ο πρώτος στόχος της πειραματικής διαδικασίας είναι να μελετηθεί η αποτελε-
σματικότητα και η ικανότητα των προτεινόμενων μεθόδων να εντοπίζουν με ακρί-
βεια ολικούς ελαχιστοποιητές, σε διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας. Όπως στην Παρά-
γραφο 6.2.2, οι αλγόριθμοι αξιολογούνται σε επτά διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας,
ε ∈ {10−3, 10−4, . . . , 10−9}. Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 6.5, στον Πίνακα 6.6, καθώς
και στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται εκτενή πειραματικά αποτελέσματα όλων των αλ-
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Πίνακας 6.5: Πειραματικά αποτελέσματα των μεθόδων Crowding DE, DELS, Species DE,
DE/nrand/1 και DE/nrand/2 στις συναρτήσεις F1–F8

Συν. F1 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2
Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.997
1.0e-05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-06 0.910 0.970 1.000 1.000 0.860 0.953 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-07 0.110 0.400 1.000 1.000 0.210 0.587 1.000 1.000 0.990 0.997
1.0e-08 0.000 0.077 1.000 1.000 0.010 0.193 1.000 1.000 0.990 0.997
1.0e-09 0.000 0.003 1.000 1.000 0.000 0.040 1.000 1.000 1.000 1.000
Συν. F2 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-04 1.000 1.000 1.000 1.000 0.960 0.990 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-05 1.000 1.000 1.000 1.000 0.410 0.835 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-06 1.000 1.000 1.000 1.000 0.030 0.482 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-07 0.920 0.980 1.000 1.000 0.000 0.132 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-08 0.170 0.558 1.000 1.000 0.000 0.050 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-09 0.000 0.050 1.000 1.000 0.000 0.005 1.000 1.000 1.000 1.000
Συν. F3 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.000 0.066 0.050 0.779 0.000 0.398 0.000 0.723 0.940 0.996
1.0e-04 0.000 0.006 0.000 0.186 0.000 0.104 0.010 0.741 0.880 0.993
1.0e-05 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.018 0.000 0.726 0.940 0.997
1.0e-06 0.000 0.001 0.000 0.004 0.000 0.004 0.000 0.726 0.980 0.999
1.0e-07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.726 0.970 0.998
1.0e-08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.724 1.000 1.000
1.0e-09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.724 0.910 0.995
Συν. F4 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-06 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 0.990 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-07 1.000 1.000 1.000 1.000 0.620 0.790 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-08 1.000 1.000 1.000 1.000 0.140 0.385 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-09 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.125 1.000 1.000 1.000 1.000
Συν. F5 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.000 0.723 0.000 0.513 0.000 0.372 0.000 0.398 0.000 0.393
1.0e-04 0.000 0.715 0.000 0.495 0.000 0.364 0.000 0.393 0.000 0.387
1.0e-05 0.000 0.609 0.000 0.475 0.000 0.340 0.000 0.387 0.000 0.383
1.0e-06 0.000 0.352 0.000 0.445 0.000 0.193 0.000 0.378 0.000 0.351
1.0e-07 0.000 0.126 0.000 0.406 0.000 0.057 0.000 0.366 0.000 0.291
1.0e-08 0.000 0.021 0.000 0.363 0.000 0.012 0.000 0.352 0.000 0.201
1.0e-09 0.000 0.004 0.000 0.282 0.000 0.001 0.000 0.340 0.000 0.095
Συν. F6 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 0.620 0.982 0.000 0.527 0.640 0.982 0.670 0.984
1.0e-04 1.000 1.000 0.620 0.983 0.000 0.336 0.640 0.983 0.610 0.982
1.0e-05 1.000 1.000 0.490 0.973 0.000 0.093 0.630 0.983 0.570 0.980
1.0e-06 1.000 1.000 0.010 0.762 0.000 0.016 0.660 0.984 0.630 0.982
1.0e-07 1.000 1.000 0.000 0.192 0.000 0.001 0.690 0.984 0.570 0.980
1.0e-08 1.000 1.000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.670 0.986 0.610 0.981
1.0e-09 1.000 1.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.540 0.978 0.610 0.978
Συν. F7 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 0.270 0.951 0.000 0.528 0.000 0.825 0.020 0.869
1.0e-04 1.000 1.000 0.160 0.944 0.000 0.364 0.000 0.804 0.010 0.837
1.0e-05 0.010 0.865 0.010 0.880 0.000 0.105 0.000 0.783 0.000 0.573
1.0e-06 0.000 0.244 0.000 0.510 0.000 0.019 0.000 0.748 0.000 0.203
1.0e-07 0.000 0.029 0.000 0.109 0.000 0.002 0.000 0.697 0.000 0.023
1.0e-08 0.000 0.003 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.648 0.000 0.006
1.0e-09 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.570 0.000 0.000
Συν. F8 Crowding DE DELS Species DE DE/nrand/1 DE/nrand/2

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-08 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Πίνακας 6.6: Πειραματικά αποτελέσματα των μεθόδων DE/inrand/1R, DE/inrand/2R,
DE/inrand/1V και DE/inrand/2V στις συναρτήσεις F1–F8

Συν. F1 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V
Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.950 0.983 0.940 0.980 0.910 0.970 0.840 0.947
1.0e-04 0.900 0.967 0.920 0.973 0.930 0.977 0.850 0.950
1.0e-05 0.950 0.983 0.920 0.973 0.870 0.957 0.880 0.960
1.0e-06 0.940 0.980 0.970 0.990 0.910 0.970 0.840 0.947
1.0e-07 0.940 0.980 0.910 0.970 0.910 0.970 0.890 0.963
1.0e-08 0.940 0.980 0.910 0.970 0.880 0.960 0.840 0.947
1.0e-09 0.960 0.987 0.910 0.970 0.840 0.947 0.800 0.933
Συν. F2 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 0.995
1.0e-04 1.000 1.000 0.980 0.995 0.990 0.998 0.980 0.995
1.0e-05 1.000 1.000 0.990 0.998 1.000 1.000 0.950 0.988
1.0e-06 1.000 1.000 0.960 0.990 0.990 0.998 0.950 0.988
1.0e-07 1.000 1.000 0.930 0.983 1.000 1.000 0.890 0.973
1.0e-08 1.000 1.000 0.930 0.980 0.990 0.998 0.900 0.975
1.0e-09 0.990 0.998 0.910 0.975 0.960 0.990 0.800 0.945
Συν. F3 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.280 0.877 0.750 0.984 0.030 0.636 0.690 0.980
1.0e-04 0.340 0.896 0.690 0.976 0.000 0.607 0.680 0.980
1.0e-05 0.280 0.865 0.720 0.983 0.020 0.622 0.640 0.971
1.0e-06 0.130 0.842 0.740 0.984 0.010 0.601 0.590 0.963
1.0e-07 0.240 0.870 0.730 0.983 0.010 0.617 0.690 0.973
1.0e-08 0.310 0.872 0.520 0.958 0.010 0.592 0.720 0.981
1.0e-09 0.270 0.873 0.260 0.841 0.000 0.614 0.610 0.962
Συν. F4 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-06 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-08 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Συν. F5 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.000 0.362 0.000 0.303 0.000 0.337 0.000 0.273
1.0e-04 0.000 0.351 0.000 0.311 0.000 0.338 0.000 0.286
1.0e-05 0.000 0.349 0.000 0.300 0.000 0.328 0.000 0.279
1.0e-06 0.000 0.340 0.000 0.289 0.000 0.336 0.000 0.276
1.0e-07 0.000 0.335 0.000 0.273 0.000 0.317 0.000 0.258
1.0e-08 0.000 0.324 0.000 0.248 0.000 0.306 0.000 0.241
1.0e-09 0.000 0.322 0.000 0.205 0.000 0.298 0.000 0.211
Συν. F6 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.280 0.950 0.430 0.968 0.220 0.939 0.300 0.956
1.0e-04 0.290 0.952 0.330 0.963 0.300 0.948 0.360 0.963
1.0e-05 0.220 0.949 0.440 0.968 0.260 0.942 0.460 0.969
1.0e-06 0.320 0.951 0.360 0.957 0.290 0.948 0.480 0.971
1.0e-07 0.300 0.957 0.360 0.962 0.270 0.947 0.360 0.965
1.0e-08 0.260 0.946 0.440 0.966 0.250 0.941 0.500 0.971
1.0e-09 0.290 0.955 0.420 0.964 0.290 0.943 0.410 0.963
Συν. F7 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.000 0.738 0.000 0.760 0.000 0.705 0.000 0.742
1.0e-04 0.000 0.728 0.000 0.733 0.000 0.681 0.000 0.723
1.0e-05 0.000 0.708 0.000 0.627 0.000 0.670 0.000 0.630
1.0e-06 0.000 0.712 0.000 0.324 0.000 0.650 0.000 0.382
1.0e-07 0.000 0.676 0.000 0.106 0.000 0.644 0.000 0.127
1.0e-08 0.000 0.647 0.000 0.018 0.000 0.612 0.000 0.026
1.0e-09 0.000 0.600 0.000 0.002 0.000 0.568 0.000 0.005
Συν. F8 DE/inrand/1R DE/inrand/2R DE/inrand/1V DE/inrand/2V

Ακρίβεια ε SR PR SR PR SR PR SR PR
1.0e-03 0.990 0.998 1.000 1.000 0.990 0.998 0.990 0.995
1.0e-04 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-05 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 0.995
1.0e-06 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.998 0.990 0.995
1.0e-07 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.998 1.000 1.000
1.0e-08 0.990 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.0e-09 1.000 1.000 1.000 1.000 0.990 0.998 1.000 1.000
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γορίθμων για όλες τις συναρτήσεις που έχουν συμπεριλάβει σε αυτή την ενότητα.
Ως πρώτο γενικό σχόλιο, μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι
με γειτονιές δεικτών παρουσιάζουν αρκετά καλή απόδοση συγκριτικά με τους άλ-
λους αλγορίθμους. Γενικά παρουσιάζουν συγκρίσιμη απόδοση με την οικογένεια
των αλγορίθμων με πραγματικές γειτονιές (DE/nrand) και σε μερικές περιπτώσεις
αποδίδουν καλύτερα.

Πιο αναλυτικά, ο αλγόριθμος Species-based DE παρουσιάζει κακές επιδόσεις σε
τρεις από τις τέσσερις πιο ενδιαφέρουσες και απαιτητικές συναρτήσεις που χρησιμο-
ποιήθηκαν στην ενότητα αυτή (π.χ. στις συναρτήσεις F3, F6, και F7). Στις υπόλοιπες
συναρτήσεις αν και είναι ικανός να εντοπίσει με επιτυχία τον επιθυμητό αριθμό
των ολικών ελαχιστοποιητών στα πρώτα τέσσερα επίπεδα ακρίβειας, όταν αυξάνε-
ται το επίπεδο ακρίβειας (δλδ στα επίπεδα (1.0e-06 – 1.0e-09) αποδίδει ελλιπώς. Ο
Species DE παρουσιάζει καλές επιδόσεις μόνο στη συνάρτηση F8. Σε αυτό το σημείο
πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις του Species-based DE αφορούν το προαναφερ-
θέν σύνολο παραμέτρων. Εικάζουμε ότι για το δεδομένο προϋπολογισμό συναρτη-
σιακών υπολογισμών, ο Species DE χρειάζεται ένα μεγαλύτερο μέγεθος πληθυσμού
για να λειτουργήσει αποδοτικά και να είναι ικανός να εντοπίσει με ακρίβεια όλους
τους ολικούς ελαχιστοποιητές μίας συνάρτησης. Αυτή η εικασία επιβεβαιώνεται στην
Παράγραφο 6.3.2, όπου εξετάζεται η επίδραση του μεγέθους του πληθυσμού στην
απόδοση των αλγορίθμων.

Συνεχίζοντας, ο αλγόριθμος Crowding DE, είναι ένας τους πιο πολλά υποσχό-
μενους αλγόριθμους που δοκιμάστηκαν σε αυτή τη μελέτη, αφού παρουσιάζει πολύ
καλές επιδόσεις σε αρκετές συναρτήσεις, (π.χ. στις συναρτήσεις F4, F6 και F8). Ωστόσο,
καθώς το επίπεδο ακρίβειας αυξάνεται ο Crowding DE, δεν μπορεί να διατηρή-
σει στον πληθυσμό του αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές (π.χ. στις συναρτήσεις
F1 − F3, F5 και F7). Ως εκ τούτου, όπως απεικονίζεται και στον Πίνακα 6.5, για τις
προαναφερθείσες συναρτήσεις, τόσο το μέτρο SR όσο και το μέτρο PR, μειώνονται
καθώς το επίπεδο ακρίβειας αυξάνεται. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και
για τον αλγόριθμο DELS. Αν και παρουσιάζει πολύ καλή απόδοση στις συναρτήσεις
F1, F2, F4 και F8, στις πιο ενδιαφέρουσες και απαιτητικές συναρτήσεις η απόδοση
του μειώνεται σταδιακά καθώς το επίπεδο ακριβείας αυξάνεται (π.χ. στις συναρτή-
σεις F3, F5, F6 και F7).

Όπως ήταν αναμενόμενο οι αλγόριθμοι DE/nrand/1 και DE/nrand/2, παρου-
σιάζουν πολύ καλές επιδόσεις, όσον αφορά τα μέτρα SR και PR, στην πλειοψηφία
των εξεταζόμενων συναρτήσεων (π.χ. στις συναρτήσεις F1 − F4, F6, F7 και F8). Και
οι δύο αλγόριθμοι, εμφανίζουν παρόμοια και στις περισσότερες περιπτώσεων κα-
λύτερη απόδοση, συγκριτικά με τις παραπάνω μεθόδους, ειδικά όταν αυξάνεται το
επίπεδο ακρίβειας (π.χ. στις συναρτήσεις F1 − F4 και F8). Πιο αναλυτικά, στα πιο
ενδιαφέρον και απαιτητικά προβλήματα (π.χ. στις συναρτήσεις F3, F5, F6 και F7), ο
DE/nrand/1 είναι ικανός να εντοπίζει είτε όλους είτε έναν μεγάλο αριθμό ολικών
ελαχιστοποιητών, ανεξάρτητα από το επίπεδο ακρίβειας. Στις συναρτήσεις όπου οι
αλγόριθμοι Crowding DE και DELS εμφανίζουν μη ικανοποιητικές επιδόσεις, ο
DE/nrand/1 αποδίδει καλύτερα όσον αφορά τα μέτρα PR και SR, π.χ. στη συνάρ-
τηση F3, και στα υψηλά επίπεδα ακρίβειας των συναρτήσεων F5 και F7. Παρόμοια
συμπεριφορά παρουσιάζει και ο DE/nrand/2 όπου στις περισσότερες συναρτήσεις
εμφανίζει εξίσου καλή απόδοση, ενώ στην απαιτητική συνάρτηση F3 εμφανίζει την
καλύτερη απόδοση συγκριτικά με όλους τους άλλους αλγόριθμους ανεξαρτήτως του
επιπέδου ακρίβειας.

Συγκρίνοντας τους προτεινόμενους αλγόριθμους που ενσωματώνουν γειτονιές
δεικτών με την οικογένεια αλγορίθμων DE/nrand, μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι
προτεινόμενοι αλγόριθμοι με γειτονιές δεικτών παρουσιάζουν είτε παρόμοια είτε
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Σχήμα 6.7: Πλήθος ολικών ελαχιστοποιητών που εντοπίστηκαν από τις υλοποιημένες με-
θόδους για διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας ε.
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συγκρίσιμη απόδοση στις περισσότερες συναρτήσεις που εξετάζονται σε αυτή την
παράγραφο. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν
ανώτερη απόδοση σε σχέση με την οικογένεια αλγορίθμων DE/nrand. Έτσι αξίζει
να σημειωθεί ότι με πολύ λιγότερο υπολογιστικό κόστος, μπορούν να αναπτυχθούν
αλγόριθμοι με παρόμοια χαρακτηριστικά και παρόμοια ή ελαφρώς καλύτερη από-
δοση. Πιο αναλυτικά, οι αλγόριθμοι με γειτονιές δεικτών ακολουθούν τις επιδόσεις
των αντίστοιχων αλγορίθμων από την οικογένεια αλγορίθμων DE/nrand, δηλαδή
οι αλγόριθμοι DE/inrand/1R και DE/inrand/1V εμφανίζουν παρόμοια απόδοση
με αυτή του DE/nrand/1, ενώ οι αλγόριθμοι DE/inrand/2R και DE/inrand/2V
εμφανίζουν παρόμοια απόδοση με αυτή του DE/nrand/2.

Ανεξαρτήτως τοπολογίας δεικτών, δηλαδή είτε δακτυλίου είτε Von Neumann,
όλοι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν πολύ καλή απόδοση στις συναρ-
τήσεις F2, F4 και F8, με την τοπολογία Von Neumann να παρουσιάζει ελαφρώς χει-
ρότερη απόδοση για κάποια επίπεδα ακρίβειας, π.χ. στις συναρτήσεις F2 και F8.
Αντίθετα στη συνάρτηση F1 οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι με τοπολογίες δεικτών πα-
ρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση, όσον αφορά τα μέτρα PR kai SR, συγκριτικά με
τους αντίστοιχους αλγόριθμους DE/nrand/1 και DE/nrand/2. Στα πιο ενδιαφέ-
ρον και δύσκολα προβλήματα, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι με τοπολογίες δεικτών
ακολουθούν τις επιδόσεις των αλγορίθμων της οικογένειας DE/nrand και παρου-
σιάζουν είτε ίσες, είτε ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις αναφορικά με τα μέτρα SR και
PR. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι εμφανίζουν ανώτερη ή εξίσου καλές επιδόσεις στη
συνάρτηση F3. Σε αυτή τη συνάρτηση ανεξαρτήτως επιπέδου ακρίβειας, ο αλγόριθ-
μος DE/inrand/1R εμφανίζει υψηλότερες τιμές αναφορικά με τα μέτρα SR και
PR, συγκριτικά με τον αλγόριθμο DE/nrand/1. Στις συναρτήσεις F5 και F7, όλοι οι
προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρουσιάζουν παρόμοια απόδοση με τους αντίστοιχους
αλγορίθμους της οικογένειας DE/nrand, ενώ στη συνάρτηση F6 ακολουθούν την
απόδοση των αντίστοιχων αλγορίθμων της οικογένειας DE/nrand, παρουσιάζοντας
λίγο χαμηλότερες τιμές αναφορικά με τα μέτρα PR και SR. Μεταξύ των αλγορίθμων
με γειτονιές δεικτών, οι αλγόριθμοι με τοπολογία δακτυλίου φαίνεται να παρου-
σιάζουν καλύτερη απόδοση από τους αντίστοιχους με τοπολογία Von Neumann.
Ωστόσο, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να πραγματοποιηθεί πε-
ραιτέρω έρευνα σχετικά με τις τοπολογίες δεικτών.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθ-
μοι με γειτονιές δεικτών έχουν μεγάλες δυνατότητες. Είναι ικανοί να εντοπίσουν με
ακρίβεια πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές και να τους διατηρήσουν στους πλη-
θυσμούς τους με χαμηλό υπολογιστικό κόστος και έτσι να αντιμετωπίσουν επιτυχώς
συναρτήσεις με πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές.

Μελετώντας την ταχύτητα σύγκλισης

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζεται μία σύντομη ανάλυση για την ταχύτητα σύγ-
κλισης των υλοποιημένων μεθόδων. Ακολουθείται παρόμοια πειραματική διαδικα-
σία με την Παράγραφο 6.2.2. Συγκεκριμένα, για την πειραματική διαδικασία χρη-
σιμοποιούνται οι συναρτήσεις F1, F2, F4 και F8, ενώ για κάθε συνάρτηση και για
κάθε αλγόριθμο, διεξάγονται 100 ανεξάρτητα πειράματα με τις εξής παραμέτρους:
ε = 10−4, NP = 100 και maxNFE = 105. Ως εκ τούτου, στον Πίνακα 6.7 για κάθε
αλγόριθμο και για κάθε πρόβλημα, παρουσιάζεται η μέση τιμή (Mean) των απαι-
τούμενων συναρτησιακών υπολογισμών για να εντοπίσει ο εκάστοτε αλγόριθμος όλα
τα ολικά ελάχιστα, η τυπική απόκλιση αυτών (St.D.), καθώς και τα μέτρα SR και
PR.

Επιπρόσθετα, για να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα των διαφορετικών
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αποδόσεων που παρατηρηθήκαν από πλευράς συναρτησιακών υπολογισμών, για
κάθε αλγόριθμο διεξάγονται τέσσερα μη-παραμετρικά τεστ σημαντικότητας (two-
sidedWilcoxon rank sum test) μεταξύ του προς εξέταση αλγορίθμου και των προτει-
νόμενων αλγορίθμων με γειτονιές δεικτών: DE/inrand/1R, DE/inrand/2R, DE/-
inrand/1V και DE/inrand/2V. Η μηδενική υπόθεση σε κάθε έλεγχο σημαντικό-
τητας είναι ότι τα δείγματα είναι ανεξάρτητα δείγματα από πανομοιότυπες συνεχείς
κατανομές με ίσες διαμέσους. Έτσι, με “+” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις
οποίες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο 5% επίπεδο σημαντικότητας και ο αν-
τίστοιχος προτεινόμενος αλγόριθμος παρουσιάζει ανώτερη απόδοση. Με “–” επιση-
μαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στο ίδιο
επίπεδο σημαντικότητας και ο αντίστοιχος προτεινόμενος αλγόριθμος παρουσιάζει
κατώτερες επιδόσεις, ενώ με “=” επισημαίνονται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι
επιδόσεις δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά.

Πίνακας 6.7: Πειραματικά αποτελέσματα της ταχύτητας σύγκλισης των υλοποιημένων αλ-
γορίθμων (για το επίπεδο ακρίβειας ε = 10−4)

Function F1 Mean St.D. SR Mean PR St. Sig.
Crowding DE 39503.000 6215.320 1.000 1.000 (+/+/+/+)

DELS 13264.000 1544.790 1.000 1.000 (+/+/+/+)
Species DE 12098.500 4111.740 1.000 1.000 (+/+/+/+)
DE/nrand/1 7210.000 1057.780 1.000 1.000 (+/–/+/–)
DE/nrand/2 10991.900 1694.270 0.990 0.997 (+/+/+/+)
DE/inrand/1R 7137.780 5447.700 0.900 0.967 (=/–/+/–)
DE/inrand/2R 8910.870 1147.710 0.920 0.973 (+/=/+/+)
DE/inrand/1V 6496.770 2586.140 0.930 0.977 (–/–/=/–)
DE/inrand/2V 9090.590 1852.580 0.850 0.950 (+/–/+/=)
Function F2 Mean St.D. SR Mean PR St. Sig.
Crowding DE 49245.000 4033.680 1.000 1.000 (+/+/+/+)

DELS 21499.000 2040.330 1.000 1.000 (+/+/+/+)
Species DE 37107.200 19760.100 0.960 0.990 (+/+/+/+)
DE/nrand/1 13806.000 1437.790 1.000 1.000 (+/–/+/–)
DE/nrand/2 26079.000 3029.230 1.000 1.000 (+/–/+/+)
DE/inrand/1R 11730.000 1798.510 1.000 1.000 (=/–/+/–)
DE/inrand/2R 20539.800 3179.180 0.980 0.995 (+/=/+/+)
DE/inrand/1V 12489.900 6836.550 0.990 0.998 (–/–/=/–)
DE/inrand/2V 19965.300 3101.480 0.980 0.995 (+/–/+/=)
Function F4 Mean St.D. SR Mean PR St. Sig.
Crowding DE 14390.000 3602.620 1.000 1.000 (+/+/+/+)

DELS 5779.000 1063.380 1.000 1.000 (+/+/+/+)
Species DE 6219.280 2854.200 1.000 1.000 (+/+/+/+)
DE/nrand/1 4259.000 687.713 1.000 1.000 (+/–/+/–)
DE/nrand/2 5198.000 906.428 1.000 1.000 (+/–/+/+)
DE/inrand/1R 3010.000 713.294 1.000 1.000 (=/–/+/–)
DE/inrand/2R 3776.000 801.655 1.000 1.000 (+/=/+/+)
DE/inrand/1V 2995.000 674.406 1.000 1.000 (–/–/=/–)
DE/inrand/2V 3558.000 624.933 1.000 1.000 (+/–/+/=)
Function F8 Mean St.D. SR Mean PR St. Sig.
Crowding DE 11729.000 1554.090 1.000 1.000 (+/+/+/+)

DELS 13737.000 1257.520 1.000 1.000 (+/+/+/+)
Species DE 22453.900 9632.750 1.000 1.000 (+/+/+/+)
DE/nrand/1 8211.000 1058.200 1.000 1.000 (+/–/+/–)
DE/nrand/2 10777.000 1178.500 1.000 1.000 (+/+/+/+)
DE/inrand/1R 7535.000 826.013 1.000 1.000 (=/–/+/–)
DE/inrand/2R 9588.000 967.062 1.000 1.000 (+/=/+/+)
DE/inrand/1V 7323.000 782.234 1.000 1.000 (–/–/=/–)
DE/inrand/2V 9300.000 979.487 1.000 1.000 (+/–/+/=)

Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι προ-
τεινόμενοι αλγόριθμοι με γειτονιές δεικτών, είτε με τοπολογία δακτυλίου είτε με
τοπολογία Von Neumann, εμφανίζουν καλύτερη ή παρόμοια απόδοση συγκριτικά
με τους άλλους αλγορίθμους, όσον αφορά τις μέσες τιμές των συναρτησιακών υπο-
λογισμών (χαμηλότερη μέση τιμή υποδεικνύει καλύτερη απόδοση). Ο πιο πολλά
υποσχόμενος αλγόριθμος φαίνεται να είναι ο DE/inrand/1V, δεδομένου ότι παρου-
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Σχήμα 6.8: Μέσος αριθμός ολικών ελαχιστοποιητών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια 100
ανεξάρτητων πειραμάτων για τις συναρτήσεις F1–F8 (ε = 10−4)

σιάζει είτε την καλύτερη είτε παρόμοια απόδοση συγκριτικά με τους άλλους αλγό-
ριθμους, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο αλγόριθμος DE/inrand/1R. Συγκρίνοντας
τους προτεινόμενους αλγορίθμους με τον Crowding DE, τον DELS και τον Species
DE, μπορεί σαφώς να παρατηρηθεί ότι όλοι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι παρου-
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σιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην απόδοση τους σε όλες τις συναρτήσεις
υπό εξέταση. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι που ενσωματώνουν γειτονιές με δείκτες απο-
δίδουν καλύτερα ή εξίσου καλά συγκριτικά με τους DE/nrand/1 και DE/nrand/2.
Τόσο ο DE/inrand/1R όσο και ο DE/inrand/1V ενισχύουν την ταχύτητα σύγκλι-
σης του αλγορίθμου DE/nrand/1, ενώ παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται για
τους DE/inrand/2R και DE/inrand/2V συγκριτικά με τον DE/nrand/2. Μεταξύ
των αλγορίθμων με γειτονιές δεικτών ο DE/inrand/1R εμφανίζει τις καλύτερες επι-
δόσεις όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας και αρκετά καλές επιδόσεις όσον αφορά
τις μέσες τιμές των συναρτησιακών υπολογισμών.

Επιπλέον, στο Σχήμα 6.8, απεικονίζεται η συμπεριφορά όλων των μεθόδων της
συγκεκριμένης ενότητας κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων. Συγκεκριμένα, για
κάθε αλγόριθμο εκτελέστηκαν 100 ανεξάρτητα πειράματα στο επίπεδο ακρίβειας
ε = 10−4 και καταγράφηκε ο αριθμός των ολικών ελαχιστοποιητών τον οποίο εντό-
πισε ο κάθε αλγόριθμος κατά την διάρκεια των πειραμάτων. Όπως ήταν αναμενό-
μενο, στην πλειοψηφία των εξεταζόμενων συναρτήσεων οι αλγόριθμοι DE/nrand/1
και DE/nrand/2 κατάφεραν να εντοπίσουν αποτελεσματικά και με ακρίβεια ένα
μεγάλο αριθμό ολικών ελαχιστοποιητών καθώς και να τους διατηρήσουν μέχρι το
τέλος των πειραμάτων. Ομοίως, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι με γειτονιές δεικτών
εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων, ενώ υπάρ-
χουν περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την
ταχύτητα σύγκλισης τους (π.χ. στις συναρτήσεις F2, F4 και F8).

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου η απόδοσή τους μειώνεται
σταδιακά. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν αρκετά καλή συμπεριφορά εντοπί-
ζοντας αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές, σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούν να
τα διατηρήσουν μέχρι το τέλος των πειραμάτων, για παράδειγμα ο DE/inrand/1V
στην συνάρτηση F3 καθώς και οι αλγόριθμοι DE/inrand/2R και DE/inrand/2V
στην συνάρτηση F5. Οι αλγόριθμοι DELS και Crowding DE εμφανίζουν παρόμοια
συμπεριφορά, αλλά τείνουν να εντοπίζουν αρκετούς ολικούς ελαχιστοποιητές με
πιο αργό ρυθμό. Αντιθέτως, ο Species DE παρουσιάζει αρκετά χαμηλές επιδόσεις
σε τρεις από τις πιο ενδιαφέρουσες και απαιτητικές συναρτήσεις (στις F3, F6 και F7),
ενώ στις συναρτήσεις F2 και F8 εντοπίζει τον απαιτούμενο αριθμό ολικών ελαχιστο-
ποιητών με αρκετό αργό ρυθμό. Μόνο στις συναρτήσεις F1 και F4 καταφέρνει να
εντοπίζει με ακρίβεια και να διατηρεί στον πληθυσμό του τον απαιτούμενο αριθμό
ολικών ελαχιστοποιητών μέχρι το τέλος των πειραμάτων σε αρκετά καλό ρυθμό. Η
παραπάνω συμπεριφορά των αλγορίθμων είναι πιο ορατή, καθώς το επίπεδο ακρί-
βειας αυξάνεται και μπορεί να αποτυπωθεί από το μέτρο PR όπως παρουσιάζεται
στον Πίνακα 6.5 και στον Πίνακα 6.6.

Μελετώντας την επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζεται μία σύντομη μελέτη για το πώς το μέ-
γεθος του πληθυσμού επηρεάζει την απόδοσή των προτεινόμενων Διαφοροεξελικτι-
κών Αλγόριθμων. Για αυτό το σκοπό, μετράται η απόδοση των προτεινόμενων αλ-
γορίθμων, υπολογίζοντας το πλήθος των ολικών ελαχιστοποιητών που βρέθηκαν για
διάφορα μεγέθη πληθυσμού, στο επίπεδο ακρίβειας ε = 10−4. Στο Σχήμα 6.9 πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης των εξεταζόμενων αλγορίθμων για τις
συναρτήσεις F3, F5, F6, και F7, καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται από 40
σε 300 άτομα.

Όπως είναι αναμενόμενο, όλοι οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν διαφορετική συμ-
περιφορά σε κάθε πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει ένα εύρος διαφορετι-
κών μεγεθών πληθυσμού όπου οι περισσότεροι αλγόριθμοι εντοπίζουν ένα μεγάλο
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Σχήμα 6.9: Επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού στις συναρτήσεις F3, F5, F6 και F7

αριθμό από ολικούς ελαχιστοποιητές. Συγκεκριμένα, στη συνάρτηση F6 παρατη-
ρείται ότι σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι εντοπίζουν περισσότερους ολικούς ελαχιστο-
ποιητές καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται. Στις συναρτήσεις F5 και F7,
παρατηρείται ότι καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται μόνο οι αλγόριθ-
μοι DE/nrand/1, DE/inrand/1R και DE/inrand/1V καταφέρνουν να εντοπίσουν
μεγαλύτερο πλήθος ολικών ελαχιστοποιητών. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι, εμφανί-
ζουν αρκετά υψηλές αποδόσεις όταν το μέγεθος του πληθυσμού κυμαίνεται με-
ταξύ 75 και 150 άτομα, ενώ καθώς το μέγεθος του πληθυσμού αυξάνεται από 150
άτομα και πάνω, η απόδοση των αλγορίθμων μειώνεται σταδιακά. Στη συνάρτηση
F3 σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι εμφανίζουν ξεχωριστή συμπεριφορά. Οι αλγόριθμοι
DE/nrand/2, DE/inrand/2R και DE/inrand/2V αποδίδουν καλύτερα όταν ο πλη-
θυσμός τους κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 ατόμων, ενώ για μεγαλύτερες τιμές
η απόδοσή τους μειώνεται ραγδαία. Στη συνέχεια, όσον αφορά τους DE/nrand/1,
DE/inrand/1R και DE/inrand/1V, η απόδοσή τους γενικά αυξάνεται καθώς το μέ-
γεθος του πληθυσμού αυξάνεται. Αντίθετα, οι αλγόριθμοι Crowding DE και DELS
εμφανίζουν αρκετά χαμηλή απόδοση ανεξαρτήτως του μεγέθους του πληθυσμού.

Στην περίπτωση του αλγορίθμου Species DE, τα πειραματικά αποτελέσματα επι-
κυρώνουν την προαναφερθείσα παραδοχή ότι ο αλγόριθμος χρειάζεται μεγάλο πλή-
θος ατόμων για να εντοπίσει με ακρίβεια όσο το δυνατόν περισσότερους ολικούς ελα-
χιστοποιητές, σε ένα προκαθορισμένο πλήθος συναρτησιακών υπολογισμών. Εκτός
από τη συνάρτηση F3, όπου η απόδοση του αλγορίθμου είναι αρκετά χαμηλή ανε-
ξαρτήτως του μεγέθους του πληθυσμού, η απόδοση του Species DE αυξάνεται κα-
θώς αυξάνεται το μέγεθος του πληθυσμού. Η καλύτερή του απόδοση εμφανίζεται
στην περίπτωση της συνάρτησης F5 και για τις περιπτώσεις που ο πληθυσμός χρη-
σιμοποιεί αρκετά μεγάλα μεγέθη, δηλαδή στις περιπτώσεις που το μέγεθος του πλη-
θυσμού κυμαίνεται μεταξύ των 200 και 300 ατόμων.
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Μελετώντας τη γειτονιά δεικτών με τοπολογία δακτυλίου

Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί πε-
ραιτέρω μελέτη στις μεθόδους με γειτονιές δεικτών και ειδικότερα στην κυκλική
γειτονιά δεικτών (ring topology) η οποία παρουσίασε την καλύτερη γενική συμ-
περιφορά στα παραπάνω πειράματα. Για αυτό το λόγο εδώ πραγματοποιείται μία
σύντομη ανάλυση η οποία άπτεται στο μέγεθος της κυκλικής γειτονιάς δεικτών και
πιο συγκεκριμένα στο πώς η ακτίνα της κυκλικής γειτονιάς δεικτών επηρεάζει την
αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.

Συγκεκριμένα, για το επίπεδο ακρίβειας ε = 10−4, μετράται η απόδοση των με-
θόδων DE/inrand/1R και DE/inrand/2R υπολογίζοντας τον αριθμό των ολικών
ελαχίστων που βρέθηκαν στις πιο «δύσκολες» συναρτήσεις που εξετάζονται στο πα-
ρόν κεφάλαιο (δλδ στις συναρτήσεις F3, F5, F6, και F7). Για κάθε πρόβλημα και για
κάθε αλγόριθμο διεξάγονται 100 ανεξάρτητες προσομοιώσεις για τις ακτίνες της
κυκλικής γειτονιάς δεικτών nr ∈ {1, 2, . . . , NP/2}. Παρατηρήστε ότι στην περίπτωση
που η ακτίνα της κυκλικής γειτονιάς πάρει την τιμή: nr = NP/2, η γειτονιά κα-
λύπτει όλο τον πληθυσμό, με αποτέλεσμα οι αλγόριθμοι που παράγονται να είναι
όμοιοι με τους DE/nrand/1 και DE/nrand/2. Με βάση αυτά, στο Σχήμα 6.10
παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της απόδοσης των αλγορίθμων DE/inrand/1R και
DE/inrand/2R, για διαφορετικά μεγέθη ακτίνας της κυκλικής γειτονιάς δεικτών.
Οι γραμμές σφάλματος γύρω από το μέσο όρο απεικονίζουν την τυπική απόκλιση
της μετρούμενης απόδοσης.

Σχήμα 6.10: Επιρροή της ακτίνας σε γειτονιές δεικτών με τοπολογία δακτυλίου στις συ-
ναρτήσεις F3, F5, F6 και F7

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, η απόδοση των αλγορίθμων εξαρτάται από το πρό-
βλημα που εφαρμόζονται. Στη συνάρτηση F3, ο DE/inrand/1R παρουσιάζει πολύ
καλή απόδοση για την πλειονότητα των διαφορετικών τιμών της ακτίνας της κυκλι-
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κής γειτονιάς δεικτών, ενώ αποδίδει καλύτερα είτε για πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες
τιμές της ακτίνας. Σε αντίθεση, ο DE/inrand/2R παρουσιάζει πολύ καλή απόδοση
μόνο όταν nf = 1, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η απόδοσή του δεν είναι αρ-
κετά ικανοποιητική. Στις συναρτήσεις F5 − F7 η απόδοση και των δύο αλγορίθμων,
DE/inrand/1R και DE/inrand/2R, αυξάνεται όσο αυξάνεται η ακτίνα της κυκλι-
κής γειτονιάς δεικτών. Αυτή η τάξη είναι χαρακτηριστικά εμφανής στις συναρτήσεις
F5 και F7, όπου και οι δύο αλγόριθμοι αποδίδουν καλύτερα όταν η ακτίνα φτάνει
την τιμή NP/2, δλδ στις περιπτώσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους ως γειτονιά όλο
τον πληθυσμό (DE/nrand/1 και DE/nrand/2 αλγόριθμοι). Τέλος, στην περίπτωση
της συνάρτησης F6, σχεδόν όλες οι διαφορετικές ακτίνες παρουσιάζουν εξαιρετική
απόδοση, καθώς η διαφορά στην απόδοση μεταξύ των τιμών ακτίνας είναι πολύ μι-
κρή. Σε αυτή τη συνάρτηση και οι δύο αλγόριθμοι εμφανίζουν την καλύτερή τους
απόδοση για ακτίνα με τιμές μεγαλύτερες από 30. Όπως είναι λογικό σε αυτή την
περίπτωση, αξίζει να επιλεχτεί η μικρότερη ακτίνα της κυκλικής γειτονιάς δεικτών,
nf = 1, έτσι ώστε με το μικρότερο υπολογιστικό κόστος μπορεί να επιτευχθεί αρκετά
ικανοποιητική απόδοση.

Στην πλειοψηφία των μεθόδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με πολλαπλούς
ελαχιστοποιητές, το υπολογιστικό κόστος εξαρτάται άμεσα απο την χρησιμοποιού-
μενη μεθοδολογία για να δημιουργηθεί το φαινόμενο “niching”. Στην παρούσα
έρευνα, οι μέθοδοι με γειτονιές δεικτών εμφανίζουν αρκετά ικανοποιητική απόδοση
με μικρή υπολογιστική πολυπλοκότητα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν
την απόδοσή τους με μια επιβάρυνση στην υπολογιστική πολυπλοκότητα της μεθό-
δου, δλδ να αυξηθεί η ακτίνα της κυκλικής γειτονιάς δεικτών έτσι ώστε η μέθοδος
να γίνει όμοια με τους αλγόριθμους DE/nrand/1,2. Όπως είναι αναμενόμενο, στο
πλαίσιο μελλοντικής έρευνας, κρίνεται αναγκαίο να μελετηθούν γειτονιές δεικτών με
χαρακτηριστικά/ιδιότητες/τοπολογίες τα οποία να αλλάζουν στο χρόνο με κάποιο
αποτελεσματικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να παραχθούν αλγόριθμοι
με χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα που να είναι ικανές να παρουσιάζουν είτε
παρόμοια ή υψηλότερη απόδοση σε προβλήματα με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές.

6.4 Συμπεράσματα - Συνεισφορά

Πειραματικά δείχθηκε ότι καθ ’όλη την εξελικτική διαδικασία των Διαφοροεξελι-
κτικών Αλγόριθμων προκύπτει μία δομή ομαδοποίησης στα άτομα των πληθυσμών
τους. Επίσης παρατηρείται ότι αυτή η τάση γίνεται συνεχώς πιο ισχυρή κατά τη διάρ-
κεια της εξελικτικής διαδικασίας. Σε αυτό το κεφάλαιο, επωφελούμενοι από την εν
λόγω συμπεριφορά, γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί η ικανότητα των Διαφοροεξε-
λικτικών Αλγόριθμων έτσι ώστε να εντοπίζουν με ακρίβεια και να διατηρούν στους
πληθυσμούς τους πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές, αντιμετωπίζοντας με αυτό
τον τρόπο προβλήματα με πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές. Για το σκοπό αυτό,
προτείνονται δύο νέες καινοτόμες οικογένειες Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων που
βασίζονται στις κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθ-
μων. Στην πρώτη οικογένεια ενσωματώνονται στη δομή των αλγορίθμων πληροφο-
ρίες από τις πραγματικές γειτονιές των ατόμων του πληθυσμού τους [81], ενώ στη
δεύτερη ενσωματώνονται πληροφορίες βασισμένες σε γειτονιές δεικτών των ατόμων
του πληθυσμού τους με δεδομένη τοπολογία [83].

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη οικογένεια αλγορίθμων εισάγονται δύο νέες στρα-
τηγικές μετάλλαξης που είναι βασισμένες στις κλασικές στρατηγικές DE/rand/1
και DE/rand/2 και ενσωματώνουν στη δομή τους χωρικές πληροφορίες του πλη-
θυσμού τους. Έτσι για να εξελιχτεί κάθε άτομο, χρησιμοποιείται ως διάνυσμα βάσης
ο κοντινότερος του γείτονας, με άμεσο αποτέλεσμα τα άτομα του πληθυσμού να εξε-
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ρευνούν αποτελεσματικά τις γειτονιές τους. Παρ’ όλη την πολύ καλή απόδοση τους,
η ενσωμάτωση και ο υπολογισμός των κοντινότερων γειτόνων των ατόμων απαιτεί
μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Για αυτό το λόγο, η δεύτερη οικογένεια αλγορίθμων
αντί του υπολογισμού των πραγματικών κοντινότερων γειτόνων, ενσωματώνει στις
στρατηγικές μετάλλαξης γειτονιές δεικτών. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ριζικά
το υπολογιστικό κόστος των αλγορίθμων, ενώ παράλληλα διατηρούν την ικανότητα
τους να εντοπίζουν και ταυτόχρονα να διατηρούν πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποι-
ητές στους πληθυσμούς τους. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μία από τις πρώτες
εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία, που ασχολήθηκε με τη δημιουργία στρατηγικών
μετάλλαξης της οικογένεια των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων με πολλούς ολικούς ελαχιστοποιητές.

Πειραματικά αποτελέσματα σε οκτώ πολύ γνωστές συναρτήσεις με πολλαπλούς
ελαχιστοποιητές και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς και συγκρίσεις με αρ-
κετούς αλγόριθμους, από τη διεθνή βιβλιογραφία, που μπορούν να αντιμετωπίσουν
τέτοιου είδους προβλήματα, δείχνουν ότι οι προτεινόμενες οικογένειες αλγορίθμων
παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις, είναι ανταγωνιστικές και πολύ ελπιδοφόρες.
Συγκεκριμένα, μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια πολλαπλούς ολικούς ελαχιστο-
ποιητές καθώς και να τους διατηρήσουν στους πληθυσμούς τους κατά την εξελικτική
διαδικασία.

Αναλυτικά, η πρώτη οικογένεια αλγορίθμων στις τέσσερις πιο ενδιαφέρουσες και
απαιτητικές συναρτήσεις παρουσιάζουν πολύ υψηλές τιμές στα μέτρα αξιολόγησης
που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποδοτι-
κότερες από τους άλλους αλγόριθμους. Εμφανίζουν καλύτερη ταχύτητα σύγκλισης
συγκριτικά με τους άλλους αλγόριθμους, αφού εντοπίζουν με ακρίβεια όλους τους
ολικούς ελαχιστοποιητές σε λιγότερους συναρτησιακούς υπολογισμούς. Τέλος, στις
περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζουν αρκετά καλή και σθεναρή συμπερι-
φορά αναφορικά με το μέγεθος του πληθυσμού τους που χρειάζεται για να αντιμε-
τωπίσουν το εκάστοτε πρόβλημα.

Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η οικογένεια αλγορίθμων που ενσωμα-
τώνει γειτονιές δεικτών. Συγκεκριμένα, οι αλγόριθμοι με γειτονιές δεικτών μπορούν
να εντοπίσουν με ακρίβεια πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές καθώς και να τους
διατηρήσουν στους πληθυσμούς τους κατά την εξελικτική διαδικασία, με σημαν-
τικά μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Συγκριτικά με την οικογένεια αλγορίθμων με
πραγματικές γειτονιές, αποδίδουν είτε εξίσου καλά, είτε ελαφρώς χειρότερα, ενώ
εμφανίζουν την καλύτερη ταχύτητα σύγκλισης συγκριτικά με όλους τους άλλους
αλγόριθμους. Τέλος, στις περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζουν καλή και
σθεναρή συμπεριφορά αναφορικά με το μέγεθος του πληθυσμού τους που χρειάζε-
ται για να αντιμετωπίσουν το εκάστοτε πρόβλημα.

Όπως είναι αναμενόμενο, για την καλύτερη μελέτη των παραπάνω νέων αλγο-
ρίθμων καθώς και για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα σε περισσότερα προβλήματα. Για αυτό το λόγο, μελ-
λοντική έρευνα σε αυτή τη θεματολογία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αλγο-
ρίθμων σε μια πλειάδα προβλημάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μελέτη αυ-
τών σε συναρτήσεις μεγαλύτερης διάστασης, καθώς επίσης και εφαρμογή αυτών σε
πραγματικά προβλήματα με πολλαπλούς βελτιστοποιητές. Αναφορικά με τις γειτο-
νιές δεικτών, χρειάζεται να μελετηθούν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά διαφορετικών
τοπολογιών καθώς και οι επιπτώσεις τους στις επιδόσεις των προτεινόμενων αλγο-
ρίθμων. Τέλος, θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να ενσωματωθούν μεθοδολογίες από τη
Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων καθώς και από τη Μηχανική Μάθηση στη δομή
των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων, οι οποίες θα βοηθούσαν στον αποτελεσματικό
εντοπισμό πολλαπλών ολικών ελαχιστοποιητών με αρκετά μικρό υπολογιστικό κό-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης Τεχνητών
Νευρωνικών Δικτύων με τη χρήση μεθόδων

Εξελικτικού Υπολογισμού

Έρευνα είναι αυτό που κάνω όταν δεν ξέρω τι κάνω.

—Wernher Von Braun (1912 – 1977)

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται η κλάση των Υψηλής Τάξης Τεχνητών Νευ-
ρωνικών Δικτύων, και ειδικότερα τα Πί-Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα.
Για την εκπαίδευση των δικτύων χρησιμοποιούνται δυο γνωστές κλάσεις αλ-

γορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού, οι αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Σμήνους Σω-
ματιδίων και οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται
τόσο οι σειριακές, όσο και παράλληλες ή/και κατανεμημένες εκδόσεις τους. Στην
δεύτερη κατηγορία σε κάθε κόμβο του παράλληλου ή/και κατανεμημένου υπο-
λογιστικού συστήματος ανατίθεται ένας υπο-πληθυσμός από υποψήφιες λύσεις.
Οι υπο-πληθυσμοί εξελίσσονται ανεξάρτητα και παράλληλα, ενώ για να επιτραπεί
η συνεργασία μεταξύ τους εφαρμόζεται η διαδικασία της μετανάστευσης ατόμων
μεταξύ αυτών. Στη διαδικασία εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι των
παραπάνω κλάσεων για να εκπαιδεύσουν Πί-Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα με
ακέραια βάρη και συναρτήσεις ενεργοποίησης κατώφλια. Όλα τα βάρη των δικτύων
περιορίστηκαν σε ακέραιες τιμές των 6-bits, συγκεκριμένα στο εύρος [−32, 32]. Τέ-
τοιου είδους δίκτυα χρησιμοποιούνται, έναντι των δικτύων με πραγματικά βάρη,
σε υλοποιήσεις των τεχνητών νευρωνικών δικτύων σε υλικό, ενώ ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά τους είναι η ανθεκτικότητά τους σε σύνολα δεδομένων με θόρυβο.
Πειραματικά αποτελέσματα σε γνωστά προβλήματα εκπαίδευσης τεχνητών νευρω-
νικών δικτύων δείχνουν ότι, η διαδικασία εκπαίδευσης είναι γρήγορη, σταθερή και
αξιόπιστη, καθώς και ότι τόσο οι σειριακές, όσο και οι παράλληλες ή/και κατανεμη-
μένες εκδόσεις των αλγορίθμων εκπαίδευσης παρουσιάζουν πολύ καλές ικανότητες
γενίκευσης [74,75,78,80].

7.1 Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση προβλημάτων Μηχανικής Μάθησης, όπως η ταξινόμηση δεδο-
μένων, ομαδοποίηση δεδομένων, η προσέγγιση άγνωστων συναρτήσεων από δεδο-
μένα, καθώς και η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών μίας χρονοσειράς, μέσω του
μοντέλου των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ) [121,123], έχει κινήσει το εν-
διαφέρον της ερευνητικής κοινότητας αρκετά χρόνια τώρα. Η αποτελεσματική και
επιτυχής αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων του πραγματικού κόσμου μέσω του
μοντέλου των ΤΝΔ έχει οδηγήσει την ερευνητική κοινότητα να συστήνει ανεπιφύ-
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λακτα τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, στη διάρκεια των χρόνων έχουν προταθεί αρ-
κετά διαφορετικά μοντέλα ΤΝΔ [121, 123], καθώς και μία πληθώρα μεθόδων εκ-
παίδευσης αυτών με διαφορετικές ιδιότητες [37,121,123,174,235,237–239]. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα μοντέλων ΤΝΔ αποτελούν: τα ΤΝΔ τύπου Perceptron,
τα ΤΝΔ εμπρόσθιας τροφοδότησης, τα αναδρομικά ΤΝΔ, τα υψηλής τάξης ΤΝΔ, κα-
θώς και ειδικές μορφές αυτών [121,123,335]. Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα μεθόδων εκπαίδευσης περιλαμβάνουν, τον κλασικό αλγόριθμο Back-
propagation [37, 121, 123, 260, 261], ο Quickprop [88, 310], o Rprop [7, 255],
μέθοδοι εκπαίδευσης ανά πρότυπο εισόδου [175], μέθοδοι εκπαίδευσης με μετα-
βλητό ρυθμό εκπαίδευσης [176], μη-μονότονες μέθοδοι εκπαίδευσης [235], κλασι-
κές μέθοδοι μεταβλητής μετρικής [203], συζυγών κλίσεων [203], ευρείας σύγκλι-
σης [174,203], καθώς και ολικής σύγκλισης [80,175,237–239].

Κύριος στόχος των μεθόδων εκπαίδευσης σε ένα μοντέλο ΤΝΔ είναι η κατάλ-
ληλη μεταβολή των βαρών του ΤΝΔ με τέτοιο τρόπο ώστε το δίκτυο να «μαθαίνει»
την σχέση μεταξύ των προτύπων εκπαίδευσης και του επιθυμητού αποτελέσματος.
Το πρόβλημα εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ για την εκμάθηση μιας τυχαίας απεικόνισης
από το ΤΝΔ είναι στη χειρότερη περίπτωση NP-complete [22]. Ωστόσο, υπάρχουν
αποδοτικοί αλγόριθμοι (πολυωνυμικού χρόνου) που είναι ικανοί να εκπαιδεύσουν
αποτελεσματικά ένα ΤΝΔ, για την αντιμετώπιση του δοθέντος προβλήματος. Όπως
είναι κατανοητό η κατασκευή/δημιουργία αποτελεσματικών μεθόδων εκπαίδευσης
ΤΝΔ αποτελεί ένα από τα κύρια πεδία έρευνάς στο χώρο των ΤΝΔ. Ουσιαστικά το
πρόβλημα εκπαίδευσης αποτελείται και αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα βελτιστο-
ποίησης με ή χωρίς περιορισμούς μιας συνάρτησης σφάλματος του ΤΝΔ. Συνεπώς
μπορεί να εφαρμοστεί ένας οποιοσδήποτε αλγόριθμος βελτιστοποίησης με ελάχιστες
τροποποιήσεις.

Ο τοπικός διερευνητικός χαρακτήρας των κλασικών μεθόδων εκπαίδευσης των
ΤΝΔ πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστες περιοχές του χώρου αναζή-
τησης. Για αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκαν αρκετές μέθοδοι
ολικής βελτιστοποίησης με σκοπό την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των ΤΝΔ και
ως εκ τούτου την αποδοτική αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα μεθόδων ολικής βελτιστοποίησης αποτελούν οι αλγόριθμοι
Εξελικτικού Υπολογισμού, όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι [108,130], οι εξελικτικές
στρατηγικές [115,253], οι Διαφοροεξελικτικοί αλγόριθμοι [280] καθώς και οι αλγό-
ριθμοι βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων [148]. Η όλο και πιο μεγάλη δυσκολία
των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου απαιτεί από την ερευνητική κοινότητα
την εύρεση πιο αποδοτικών και γρήγορων μεθόδων για την αντιμετώπιση αυτών. Η
εκθετική αύξηση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων τα τελευταία χρόνια και η
ευφυής παράλληλη ή κατανεμημένη εκμετάλλευση αυτών, αποτελεί ένα από κύ-
ρια εργαλεία αντιμετώπισης της δυσκολίας των προβλημάτων του πραγματικού κό-
σμου [159].

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου από
τους αλγορίθμους Εξελικτικού Υπολογισμού [42,175,222,223,236,238,239,278,
287,288], καθώς και η επιτυχής εφαρμογή τόσο των σειριακών, όσο και των παράλ-
ληλων ή/και κατανεμημένων εκδόσεων αυτών στην εκπαίδευση κλασικών ΤΝΔ [175,
236,239], αποτελούν το κύριο κίνητρο αυτού του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, σε αυτό
το κεφάλαιο επεκτείνονται οι δυνατότητές δύο κλασικών κλάσεων του Εξελικτικού
Υπολογισμού, οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι, και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίη-
σης Σμήνους Σωματιδίων, με σκοπό να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά Υψηλής Τά-
ξης TΝΔ [74,75,78,80]. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι σειριακές και οι παράλληλες
ή/και κατανεμημένες εκδόσεις των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, για την εκπαίδευση
μίας ειδικής κλάσης Υψηλής Τάξης ΤΝΔ, τα Πι-Σίγμα ΤΝΔ [267]. Τα Πι-Σίγμα ΤΝΔ
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έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς πολλά δύσκολα προβλήματα του πραγματικού κό-
σμου, όπου άλλες κλάσης ΤΝΔ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν, όπως την εύρεση
λύσεων πολυωνυμικών προβλημάτων [134], καθώς και την παραγοντοποίηση πο-
λυωνύμων [232]. Ειδικότερα, σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιούνται Πι-Σίγμα ΤΝΔ
με ακέραια βάρη και συναρτήσεις κατώφλια ως συναρτήσεις ενεργοποίησης για την
αντιμετώπιση διάφορων γνωστών προβλημάτων εκπαίδευσης ΤΝΔ. Τροποποιημένες
εκδόσεις των σειριακών αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ σε παράλληλα ή/και κατανεμη-
μένα υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε τα παραγόμενα βάρη των
ΤΝΔ να χρειάζονται όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο αποθήκευσης (σε bit), με απώ-
τερο στόχο την εύκολη υλοποίηση τους σε υλικό. Πειραματικά αποτελέσματα σε
οκτώ γνωστά προβλήματα εκπαίδευσης ΤΝΔ έδειξαν ότι οι προτεινόμενες μεθοδολο-
γίες παράγουν σταθερή και σθεναρή απόδοση στην διαδικασία εκπαίδευσης, έχουν
γρήγορη ταχύτητα εκπαίδευσης και είναι πολύ αποτελεσματικές. Τα εκπαιδευμένα
Πι-Σίγμα ΤΝΔ παρουσιάζουν πολύ καλά ποσοστά γενίκευσης στην πλειοψηφία των
προβλημάτων χρησιμοποιώντας πολύ μικρά βάρη στην δομή τους. Στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση τα βάρη περιορίστηκαν στο εύρος [−32, 32] [74,75,78,80].

Αξίζει να σημειωθεί ότι υλοποιήσεις των Πι-Σίγμα ΤΝΔ σε υλικό με ακέραια βάρη
και συναρτήσεις ενεργοποίησης κατώφλια μπορούν να εκπαιδεύονται καθώς λει-
τουργούν στο υλικό ακόμα και αν τα δεδομένα εισόδου αλλάζουν στο χρόνο (εκ-
παίδευση σε υλικό – on-chip training) [238, 239]. Ακόμα πρέπει να παρατηρηθεί
ότι τα ΤΝΔ με ακέραια βάρη και συναρτήσεις ενεργοποίησης κατώφλια είναι αρ-
κετά ανθεκτικά στο θόρυβο, δεδομένου ότι επηρεάζονται από μεγάλες αλλαγές στο
σύνολο δεδομένων. Μικρού μεγέθους θόρυβος ο οποίος μπορεί να υπάρχει σε ένα
σύνολο δεδομένων δεν μπορεί εύκολα να διαταράξει τις ακέραιες τιμές των βαρών,
διότι τα ΤΝΔ χρειάζονται σχετικά μεγάλες αποκλείσεις για να «μεταπηδήσουν» από
μία ακέραια τιμή σε μία άλλη [239].

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου δομείται ως εξής: Στην επόμενη παράγραφο (Πα-
ράγραφο 7.2) παρουσιάζονται συνοπτικά τα Υψηλής Τάξης ΤΝΔ καθώς και γίνεται
μία συνοπτική αναφορά στην κλάση των Πι-Σίγμα ΤΝΔ. Στην συνέχεια, (Παράγρα-
φος 7.3), παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των παράλληλων ή/και κατα-
νεμημένων αλγορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού. Παρουσιάζεται το μοντέλο των
νησιών το οποίο αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των προτεινόμενων μεθόδων.
Στην Παράγραφο 7.4 παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι παράλληλοι ή/και κατανε-
μημένοι αλγόριθμοι ΒΣΣ και ΔΕΑ και πραγματοποιείται μία σύντομη περιγραφή
των χαρακτηριστικών τους. Τέλος, το κεφάλαιο κλείνει αξιολογώντας τους προτεινό-
μενους αλγορίθμους σε διάφορα γνωστά προβλήματα εκπαίδευσης ΤΝΔ, δίνοντας
γενικά σχόλια και συμπεράσματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατό-
τητες τους (Παράγραφος 7.5 και Παράγραφος 7.6 αντίστοιχα).

7.2 Υψηλής Τάξης Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

Τα Υψηλής–Τάξης Νευρωνικά Δίκτυα (ΥΤΤΝΔ) (High–Order Neural Networks
(HONNs)) επεκτείνουν τις ικανότητες των κλασσικών Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
(ΤΝΔ), συμπεριλαμβάνοντας νευρώνες εισόδου που παρέχουν στο νευρωνικό δίκτυο
μια πληρέστερη κατανόηση των δεδομένων εισόδου και των συσχετίσεων τους. Στην
γενική περίπτωση, οι είσοδοι των δικτύων μετασχηματίζονται έτσι ώστε το δίκτυο να
μη χρειάζεται να μάθει κάποιες βασικές μαθηματικές συναρτήσεις, όπως την συνάρ-
τηση του τετραγώνου, του κύβου, του συνημιτόνου. Ο μετασχηματισμός των εισόδων
έτσι ώστε να συμπεριληφθούν τέτοιου είδους συναρτήσεις ενισχύει την διαδικασία
εκπαίδευσης βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση του εκάστοτε προβλήματος. Στην
πράξη κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται μόνο δεύτερης τάξης τεχνητά νευρωνικά
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δίκτυα. Το κύριο μειονέκτημα των ΥΤΤΝΔ είναι ότι ο απαραίτητος αριθμός βαρών αυ-
ξάνεται εκθετικά, καθώς αυξάνονται οι διαστάσεις των δεδομένων εισόδου [107,189].

Στη γενική περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλής τάξης συσχετίσεις
των δεδομένων εισόδου έτσι ώστε να κατασκευαστούν νευρωνικά δίκτυα υψηλής τά-
ξης, χρησιμοποιώντας μόνο ένα κρυφό επίπεδο [107,132,180,240]. Το βασικό στοι-
χείο τέτοιων δικτύων είναι οι υψηλής–τάξης υπολογιστικές μονάδες (HPU), δηλαδή
νευρώνες που ενσωματώνουν μη γραμμικές συναρτήσεις, συνήθως πολυωνυμικές
συναρτήσεις υψηλής τάξης [107,180,240]. Στη βιβλιογραφία των ΥΤΤΝΔ έχουν προ-
ταθεί αρκετά διαφορετικά μοντέλα τεχνητών νευρωνικών δικτύων [333–335]. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα αυτών αποτελούν, τα ΤΝΔ με υψηλής-τάξης υπολογιστι-
κές μονάδες (HPU) [67,107,180,240] ή τα Σίγμα-Πι ΤΝ∆, τα Functional Link Net-
works [219,220], τα ΤΝΔ Δεύτερης-Τάξης [187], τα ΤΝΔ Πολλαπλασιαστικών Μονά-
δων [67,140,141,158] και τα Πι–Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα [105,267,268].
Για περισσότερες λεπτομέρειες Ο ενδιαφερόμενος ερευνητής μπορεί να ανατρέξει
στη βιβλιογραφία των ΥΤΤΝΔ, όπως για παράδειγμα στα βιβλία [333–335]. Αυτό το
κεφάλαιο ασχολείται κυρίως με την τελευταία κατηγορία των ΥΤΤΝΔ, τα Πι–Σίγμα
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα [105, 267, 268], τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά
στην επόμενη παράγραφο.

7.2.1 Πι–Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΠΣΤΝΔ)

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται συνοπτικά η κλάση των Υψηλής-Τάξης
ΤΝΔ που καλείται «Πι–Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα» [105,267,268]. Ο όρος
«Πι–Σίγμα» προέρχεται από το γεγονός ότι στην αρχιτεκτονική των δικτύων αυτής
της κλάσης χρησιμοποιούνται γινόμενα αθροισμάτων των στοιχείων εισόδων τους,
αντί αθροίσματα γινομένων όπως στην κλάση των Σίγμα–Πι δικτύων. Κύριος στόχος
αυτής της κλάσης ΤΝΔ είναι η δημιουργία συστηματικών μεθόδων που να μπορούν
να εκμεταλλευτούν το γρήγορο ρυθμό εκμάθησης των ΥΤΤΝΔ ενός επιπέδου και
τις υψηλής-τάξης συσχετίσεις των εισόδων του δικτύου, αποφεύγοντας ταυτόχρονα
την μεγάλη αύξηση του αριθμού των βαρών του δικτύου συγκριτικά με αυτόν των
ΥΤΤΝΔ.

Ένα Πι–Σίγμα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο (ΠΣΤΝΔ) (Pi–Sigma Network (PSN)) [105,
267, 268] χρησιμοποιεί, ως νευρώνες εξόδου, πολλαπλασιαστικούς νευρώνες (αντί
για αθροιστικούς), έτσι ώστε να μπορεί έμμεσα να ενσωματώσει μερικές από τις
ικανότητες των ΥΤΤΝΔ, χρησιμοποιώντας λιγότερα βάρη και νευρώνες. Πιο συγκε-
κριμένα, ένα ΠΣΤΝΔ είναι ένα πολυστρωματικό δίκτυο εμπρόσθιας τροφοδότησης
το οποίο παράγει γινόμενα αθροισμάτων των νευρώνων εισόδου. Αποτελείται από
ένα στρώμα εισόδου, ένα μοναδικό μεσαίο στρώμα (ή κρυφό στρώμα) που αποτελεί-
ται από αθροιστικούς νευρώνες, καθώς και ένα στρώμα εξόδου που αποτελείται από
πολλαπλασιαστικούς νευρώνες. Τα βάρη που συνδέουν τους νευρώνες εισόδου με
τους νευρώνες του μεσαίου στρώματος μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εκπαίδευσης από έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης, ενώ εκείνα που συνδέ-
ουν τους νευρώνες του μεσαίου στρώματος με τους πολλαπλασιαστικούς νευρώνες
εξόδου παραμένουν σταθερά. Υπάρχουν δύο είδη ΠΣΤΝΔ, τα αναλογικά (ΑΠΣΤΝΔ)
και τα δυαδικά (ΔΠΣΤΝΔ). Και οι δύο μορφές έχουν χρησιμοποιηθεί για την επί-
λυση πραγματικών προβλημάτων [104, 267, 268], ενώ έχει αποδειχτεί ότι τα ΔΠ-
ΣΤΝΔ μπορούν να αναπαραστήσουν οποιαδήποτε συνάρτηση μπορεί να περιγραφεί
σε δυαδική μορφή [268]. Για καλύτερη κατανόηση στο Σχήμα 7.1 παρουσιάζεται
η αρχιτεκτονική ενός ΠΣΤΝΔ με μία μονάδα εξόδου. Όπως είναι εμφανές αυτό το
ΠΣΤΝΔ είναι ένα πλήρες διασυνδεδεμένο, εμπρόσθιας τροφοδότησης τεχνητό νευ-
ρωνικό δίκτυο με δύο επίπεδα, το κρυφό επίπεδο και το επίπεδο εξόδου.
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Σχήμα 7.1: Η αρχιτεκτονική ενός Πι–Σίγμα Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου.

·
·
·

·
·
·

xi

x1
h1

·
·
·

·
·
·

hi
y

Π

Σ

Σ

Σ

Fixed
weights

Adjustable
weights

Input Layer

xN hK

Ειδικότερα, έστω ότι ένα δεδομένο εισόδου x = (1, x1, x2, . . . , xN )>, αναπαρίστα-
ται ως ένα διάνυσμα διάστασης (N+1), όπου 1 είναι η τιμή της εισόδου στο νευρώνα
μεροληψίας και xk, k = 1, 2, . . . , N το k-οστό στοιχείο του διανύσματος εισόδου. Κάθε
νευρώνας στο μεσαίο στρώμα υπολογίζει το άθροισμα των γινομένων κάθε στοιχείου
του διανύσματος εισόδου, με το αντίστοιχο βάρος του. Έτσι, η τιμή της εξόδου του
j-οστού νευρώνα στο μεσαίο στρώμα δίδεται από το παρακάτω άθροισμα:

hj = w>
j x =

N∑
k=1

wkjxk + w0j , (7.1)

όπου j = 1, 2, . . . ,K και w0j συμβολίζει το βάρος του νευρώνα μεροληψίας. Οι νευ-
ρώνες εξόδου υπολογίζουν το γινόμενο των προαναφερθέντων αθροισμάτων ενώ η
τελική τιμή του γινομένου δίνεται ως είσοδος σε μία συνάρτηση ενεργοποίησης.
Συνεπώς, ένας νευρώνας εξόδου δίνει την ακόλουθη ποσότητα:

y = σ (net) = σ

 K∏
j=1

hj

 , (7.2)

όπου σ(·) είναι τη συνάρτηση ενεργοποίησης. Τα ΠΣΤΝΔ μπορούν να διαχειρι-
στούν συνεχείς αλλά και δυαδικές τιμές στις εισόδους/εξόδους του δικτύου χρησι-
μοποιώντας κατάλληλες συναρτήσεις ενεργοποίησης στην αρχιτεκτονική τους. Συ-
νεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε οι κλασικές συναρτήσεις ενεργοποίησης
των ΤΝΔ όπως η λογιστική συνάρτηση

σ(x) =
1

1− e−λx
,

η υπερβολική εφαπτομένη
σ(x) = tanh(x),

είτε οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση κατάλληλη για το εκάστοτε πρόβλημα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιείται ως συνάρτηση ενεργοποί-
ησης η συνάρτηση κατωφλίου:

σ(x) =

{
1 εάν x > 0;

−1 εάν x ≤ 0.
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Ο αριθμός των νευρώνων στο μεσαίο στρώμα καθορίζει την τάξη ενός ΠΣTNΔ.
Αυτός ο τύπος δικτύων είναι βασισμένος στην ιδέα ότι η εισαγωγή μίας υπολογιστι-
κής μονάδας K τάξης μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα γινόμενο K γραμμικών
συνδυασμών των στοιχείων της εισόδου του. Αν υποτεθεί ότι (N+1) βάρη συνδέονται
με κάθε αθροιστικό νευρώνα, τότε υπάρχουν συνολικά (N + 1)K βάρη και μερολη-
ψίες για κάθε πολλαπλασιαστικό νευρώνα (νευρώνα εξόδου). Εάν σε ένα πρόβλημα
απαιτούνται πολλές έξοδοι (παραδείγματος χάριν, σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης),
τότε για κάθε μία έξοδο απαιτείται ένα ανεξάρτητο στρώμα με αθροιστικούς νευρώ-
νες. Κατά συνέπεια, για ένα διάνυσμα εξόδου y διάστασης M , χρειαζόμαστε συνο-
λικά

∑M
i=1(N + 1)Ki διασυνδέσεις με βάρη που οι τιμές τους μπορεί να αλλάζουν

κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης. Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο να έχει μεγάλη ευελιξία,
δεδομένου ότι το στρώμα εξόδου έμμεσα ενσωματώνει μερικές από τις ικανότητες
των ΥΤTΝΔ χρησιμοποιώντας έναν μικρότερο αριθμό βαρών και νευρώνων.

Όπως στην κλάση των ΤΝΔ εμπρόσθιας τροφοδότησης έτσι, και στα ΠΣTNΔ αρ-
χικά εφαρμόστηκαν οι κλασικές μέθοδοι εκπαίδευσης της πιο απότομης κλήσης,
(μέθοδος του Cauchy ή Back-propagation) [105, 267, 268], οι οποίες βασίζονται
στον κανόνα μάθησης με διόρθωση της συνάρτησης σφάλματος. Ως εκ τούτου, στη
διαδικασία εκπαίδευσης των ΠΣTNΔ, το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση της συ-
νάρτησης σφάλματος E, δηλαδή η εύρεση ενός διανύσματος w∗ = (w∗

1, w
∗
2, . . . , w

∗
n) ∈

Rn, τέτοιου ώστε:
w∗ = min

w∈Rn
E(w)

όπου η συνάρτηση E ορίζεται συνήθως ως το άθροισμα, για όλα τα πρότυπα εισόδου
του εκάστοτε προβλήματος, των τετραγώνων των διαφορών της πραγματικής εξόδου
του ΠΣTNΔ και της επιθυμητής τιμής:

E(w) =
1

2

P∑
p=1

NL∑
j=1

(yj,p − tj,p)
2 , (7.3)

όπου P είναι ο συνολικός αριθμός προτύπων, yj,p η έξοδος του j του νευρώνα του
στρώματος εξόδου, NL ο αριθμός των νευρώνων του στρώματος εξόδου, και tj,p η
επιθυμητή έξοδος του j νευρώνα εξόδου στο πρότυπο p.Η αναγωγή του προβλήματος
εκπαίδευσης ΠΣTNΔ σε ένα πρόβλημα μη-γραμμικών ελάχιστων τετραγώνων έχει
πολλά πλεονεκτήματα, όπως η γνώση της τιμής του ολικού ελαχίστου, καθώς και η
εκμετάλλευση της υπάρχουσας εμπειρίας από τις μεθόδους εκπαίδευσης που έχουν
ήδη κατασκευαστεί για την επίλυση αυτού του προβλήματος [238,239].

Η διαδικασία εκπαίδευσης των ΠΣTNΔ πραγματοποιείται από την ελαχιστοποί-
ηση της συνάρτησης σφάλματος μέσω της σταδιακής μεταβολής των βαρών του
ΠΣTNΔ από έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης. Ο ενδιαφερόμενος ερευνητής μπορεί να
αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τους κλασικούς αλγορίθμους εκπαίδευ-
σης των ΠΣTNΔ στις εργασίες [105, 267, 268]. Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται η
εκπαίδευση των ΠΣTNΔ μέσω σειριακών και κατανεμημένων αλγορίθμων ΕΥ που
έχουν επιδείξει πολύ αποτελεσματική συμπεριφορά στην επίλυση προβλημάτων βελ-
τιστοποίησης [74,75,78,80].

Παρόλο που τα ΤΝΔ και τα ΥΤTΝΔ μπορούν να εξομοιωθούν μέσω λογισμικού,
σε εφαρμογές του πραγματικού κόσμου απαιτείται η υλοποίηση τους σε υλικού,
διότι είναι απαραίτητη η ταχύτατη εκτέλεσή τους [239]. Από την εκ φύσεως πα-
ράλληλη δομή που έχουν τα ΤΝΔ καθώς και τα ΥTΤΝΔ μπορούν εύκολα να υλο-
ποιηθούν σε παράλληλα ή κατανεμημένα συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
ΠΣTNΔ έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε αρκετα προβλήματα του πραγματικού
κόσμου, όπως συμπίεση εικόνων [135], αναγνώριση προτύπων [267], οικονομικές
εφαρμογές [333], καθώς και διάφορες άλλες εφαρμογές [334,335].
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7.3 Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Εξελι-

κτικού Υπολογισμού

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία αλματώδης ανάπτυξη αλγορίθμων Παράλληλων
ή/και Κατανεμημένων Αλγορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού (ΠΑΕΥ/ΚΑΕΥ), που
περιλαμβάνουν και επεκτείνουν τους κλασικούς αλγόριθμους Εξελικτικού Υπολογι-
σμού όπως οι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, οι Γενετικοί Αλγόριθμοι, Διαφοροεξελικτικοί
Αλγόριθμοι και οι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων. Οι παράλλη-
λες ή/και κατανεμημένες υλοποιήσεις αυτών βασίστηκαν και επεκτάθηκαν μέσω
της έννοιας του σχηματισμού των «εξειδικευμένων θέσεων» ή «γειτνιάσεων» (niche
formation). Ο σχηματισμός «εξειδικευμένων θέσεων» είναι ένα κοινό βιολογικό φαι-
νόμενο [14]. Ως σχηματισμός «εξειδικευμένης θέσης» μπορεί να χαρακτηριστεί ένας
υποχώρος στο περιβάλλον ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους
ζωής. Οι σχηματισμοί «εξειδικευμένων θέσεων» ή «γειτνιάσεων» (niches) θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τη διαφοροποίηση των ειδών ζωής και ως εκ τούτου να δια-
τηρήσουν την ποικιλομορφία τους, επιβάλλοντας κάποιους περιοριστικούς κανόνες
στην αναπαραγωγή των ειδών. Πολλά φυσικά περιβάλλοντα μπορούν να οδηγήσουν
στο σχηματισμό «εξειδικευμένων θέσεων» ή «γειτνιάσεων», παραδείγματος χάριν,
φυσικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν απομακρυσμένα νησιά, υψηλά βουνά και
απομονωμένες κοιλάδες. Αν και η ποικιλομορφία τους τείνει να είναι χαμηλή σε
κάθε υποσύνολο πληθυσμού (υπο-πληθυσμό), η γενική ποικιλομορφία των πληθυ-
σμών διατηρείται μέσω της απομόνωσής τους. Περιστασιακά ένα άτομο μπορεί να
δραπετεύσει και να φθάσει σε κοντινές κατάλληλες θέσεις, αυξάνοντας την ποικιλο-
μορφία των πληθυσμών τους [14,300].

Η εκτέλεση της βασικής διαδικασίας αναπαραγωγής ενός αλγορίθμου ΕΥ σε προ-
βλήματα του πραγματικού κόσμου, συνήθως απαιτεί την κατανάλωση πολλών υπο-
λογιστικών πόρων. Για την αποτελεσματική τους επίλυση συνήθως χρησιμοποιείται
μεγάλος αριθμός υποψήφιων λύσεων προς εξέλιξη, περίπλοκες δομές αναπαράστα-
σης των υποψήφιων λύσεων, όπως δενδροειδής δομές δεδομένων, καθώς και ένα
μεγάλο πλήθος υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης του εκάστοτε προβλή-
ματος. Όλες αυτές οι διαδικασίες και κυρίως το πλήθος των υπολογισμών της αν-
τικειμενικής συνάρτησης απαιτούν την κατανάλωση πολλών υπολογιστικών πόρων.
Συνεπώς, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων πρέπει να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένας αποδοτικός αλγόριθμος ΕΥ, λαμβάνοντας υπό-
ψιν μία πληθώρα διαφορετικών αλγοριθμικών ζητημάτων, όπως καθορισμό νέων
τελεστών, υβριδικών μεθοδολογιών καθώς και παράλληλων ή κατανεμημένων υλο-
ποιήσεων. Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η μοντελοποίηση των ΕΥ σε παράλληλες
ή κατανεμημένες υλοποιήσεις, επιτρέπει την αποτελεσματική αξιοποίηση των υπο-
λογιστικών πόρων του εκάστοτε συστήματος και μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτε-
λεσματικούς και αρκετά πιο γρήγορους αλγορίθμους. Παράλληλα, η συνεχώς αυ-
ξανόμενη εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων και του υπολογιστικού υλικού,
οδήγησαν στην εκθετική ανάπτυξη των Παράλληλων ή Κατανεμημένων Αλγορίθμων
Εξελικτικού Υπολογισμού.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες κατηγορίες παράλληλων
ή/και κατανεμημένων μοντέλων Εξελικτικού Υπολογισμού. Στη βιβλιογραφία υπάρ-
χουν αρκετές εργασίες που περιγράφουν συνοπτικά τους κύριους τομείς αυτής της
κλάσης αλγορίθμων ΕΥ [1, 2, 4, 32, 40, 300]. Ακόμα, υπάρχουν πολλές παράλλη-
λες και κατανεμημένες υλοποιήσεις Εξελικτικών Αλγορίθμων, που βασίζονται στο
βιολογικό σχηματισμό των κατάλληλων θέσεων [2, 32, 33, 111, 113, 275, 300]. Οι
ποιο γνωστές κατηγορίες παράλληλων ή/και κατανεμημένων μοντέλων Εξελικτικού
Υπολογισμού είναι [2,32,275]:
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– Αλγόριθμοι ενός πληθυσμού Αφέντη-Σκλάβου (Master-Slave),

– αλγόριθμοι ενός πληθυσμού κυψελοειδούς μορφής (fine-grained),

– αλγόριθμοι πολλών πληθυσμών κατανεμημένης μορφής (coarse-grained) και

– ιεραρχικοί παράλληλοι αλγόριθμοι (υβριδικές προσεγγίσεις)

Στη βιβλιογραφία των Παράλληλων Αλγορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού, η κα-
τηγορία αλγορίθμων του «ενός πληθυσμού κυψελοειδούς μορφής» (fine-grained)
ονομάζεται επίσης και κυψελοειδείς αλγόριθμοι ΕΥ (κυψΕΥ) (cellular Evolutionary
Algorithms (cEAs)), ενώ η κατηγορία αλγορίθμων «πολλών πληθυσμών κατανεμη-
μένης μορφής» (coarse-grained) είναι γνωστή και ως το μοντέλο νησιών (ΜΝ) ή
κατανεμημένοι αλγόριθμοι ΕΥ (κΕΥ) (distributed EAs (dEAs)). Για την καλύτερη
κατανόηση της τοπολογίας των παραπάνω κατηγοριών, στο Σχήμα 7.2 απεικονίζον-
ται αντιπροσωπευτικές τοπολογίες για κάθε μία από αυτές.

Οι τελευταίες δύο κατηγορίες είναι οι δημοφιλέστερες μεταξύ των ερευνητών της
κοινότητας του ΕΥ, καθώς συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες εμφανίζουν καλύ-
τερες διερευνητικές ικανότητες του χώρου αναζήτησης του εκάστοτε προβλήματος
προς επίλυση. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι που περιλαμβάνουν αυτές οι κατηγορίες πα-
ρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, τόσο της ποιότητας των λύσεων του προβλήματος
προς επίλυση, όσο και της ταχύτητας εκτέλεσης τους, συγκριτικά με τις σειριακές
υλοποιήσεις τους [2,14,32,275].

Σχήμα 7.2: Διάφορα μοντέλα των ΠΕY: (a) υλοποίηση ενός πληθυσμού στο μοντέλο Αφέντη-
Σκλάβου (M:Αφέντης, S:Σκλάβος), (b) υλοποίηση ενός πληθυσμού κυψελοειδούς μορφής,
(c) υλοποίηση πολλών πληθυσμών κατανεμημένης μορφής, το Μοντέλο των Νησιών, (d,e,f)
υβριδικές μορφές αλγορίθμων ΠΕΥ συνδυάζοντας τις προηγούμενες τρεις κατηγορίες.
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Ειδικότερα, η κατηγορία αλγορίθμων Αφέντη-Σκλάβου (Master-Slave) υλοποιεί
έναν ενιαίο πληθυσμό στον οποίο εφαρμόζει όλους του τελεστές εξέλιξης του, εκτός
από τη διαδικασία αξιολόγησης των ατόμων του πληθυσμού, η οποία πραγματο-
ποιείται παράλληλα σε πολλούς επεξεργαστές. Αυτή η προσέγγιση δεν επιφέρει κα-
μία επίπτωση στη συμπεριφορά του αλγορίθμου, καθώς η εκτέλεση της εξελικτικής
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διαδικασίας είναι ίδια με αυτή της σειριακής έκδοσης του αλγορίθμου. Συνεπώς,
η επιτάχυνση που επιφέρει το μοντέλο Αφέντη-Σκλάβου βασίζεται κατά κύριο λόγω
στον παράλληλο υπολογισμό σε ένα βήμα, όλων των συναρτησιακών υπολογισμών
του αλγορίθμου. Στην περίπτωση της κατηγορίας των κυψελοειδών αλγορίθμων ΕΥ,
κάθε άτομο του πληθυσμού ανατίθεται σε έναν υπολογιστικό κόμβο (επεξεργαστή)
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες αυτού του ατόμου κατά την εξελικτική
διαδικασία (εφαρμογή των τελεστών εξέλιξης, υπολογισμός συναρτησιακών τιμών,
κλπ), ενώ υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί η διαδικασία της επιλογής και της
αναπαραγωγής σε μια μικρή τοπική γειτονιά. Έτσι, η επικάλυψη της γειτονιάς σε
πολλούς υπολογιστικούς κόμβους επιτρέπει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ όλων
των ατόμων και επιτρέπει την ομαλή διάχυση των καλών υποψήφιων λύσεων σε
ολόκληρο τον πληθυσμό.

Στην περίπτωση των κΕΥ, η κύρια διαφορά μεταξύ των αλγορίθμων κυψΕΑ και
κΕΑ είναι ο διαχωρισμός των ατόμων σε ξεχωριστούς υπο-πληθυσμούς (νησιά). Σε
βιολογικούς όρους, οι κΕΑ αντιστοιχούν σε ξεχωριστούς ημι-απομονωμένους πλη-
θυσμούς στους οποίους η εξέλιξη πραγματοποιείται ανεξάρτητα. Οι κΕΑ μπορεί
να θεωρηθεί ότι είναι πιο εξελιγμένοι δεδομένου ότι περιστασιακά ανταλλάσσουν
άτομα μεταξύ των υπο-πληθυσμών τους, αξιοποιώντας τον τελεστή μετανάστευσης.
Ο τελεστής μετανάστευσης καθορίζει την τοπολογία, το ποσοστό μετανάστευσης, το
διάστημα μετανάστευσης, και τη μεταναστευτική πολιτική [32, 33, 270, 271]. Την
τοπολογία μετανάστευσης καθορίζουν οι διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών, ενώ το πο-
σοστό μετανάστευσης είναι ο αριθμός ατόμων που ανταλλάσσεται κατά τη διάρκεια
της μετανάστευσης. Το διάστημα μετανάστευσης είναι ο αριθμός των γενεών μεταξύ
δύο διαδοχικών μεταναστεύσεων, ενώ η μεταναστευτική πολιτική καθορίζει ποια
άτομα θα μεταναστεύσουν καθώς και τον τρόπο ενσωμάτωσης τους στον υποψήφιο
προς μετανάστευση υπο-πληθυσμό. Το ποσοστό μετανάστευσης και το διάστημα με-
τανάστευσης είναι οι δύο πιο σημαντικές παράμετροι, διότι ελέγχουν τις ποσοτικές
πτυχές του τελεστή μετανάστευσης [2,32]. Στην περίπτωση όπου το γενετικό υλικό,
καθώς επίσης και οι τελεστές επιλογής και αναπαραγωγής, είναι οι ίδιοι για όλα τα
άτομα και για όλους τους υπο-πληθυσμούς ενός κΕΑ, τότε καλείται ομοιόμορφος
αλγόριθμος κΕΥ. Αντίθετα, όταν διαφορετικοί υπο-πληθυσμοί εξελίσσονται με δια-
φορετικές παραμέτρους και/ή με διαφορετικές αναπαραστάσεις των ατόμων τους,
τότε ο αλγόριθμος που προκύπτει καλείται ανομοιόμορφος κΕΑ [3,285].

Τέλος, οι ιεραρχικοί παράλληλοι ή/και κατανεμημένοι αλγόριθμοι συνδυάζουν
τουλάχιστον δύο διαφορετικές μεθόδους παραλληλισμού αλγορίθμων ΕΥ για τον
σχηματισμό ενός υβριδικού αλγορίθμου. Συνήθως, στο πιο υψηλό επίπεδο υπάρχει
ένας πολυ-πληθυσμιακός αλγόριθμος ΕΥ, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να
ενσωματωθεί ένα οποιοδήποτε είδος παράλληλης υλοποίησης αλγορίθμου ΕΥ.

Συμπερασματικά, πολλά πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη χρήση μίας πα-
ράλληλης ή/και κατανεμημένης υλοποίησης ενός αλγορίθμου ΕΥ [3], όπως:

– την εύρεση εναλλακτικών λύσεων του ίδιου προβλήματος,
– την παράλληλη αναζήτηση από πολλές διαφορετικές περιοχές του χώρου ανα-
ζήτησης,

– την εύκολη διαδικασία παραλληλισμού,
– την αποδοτικότερη αναζήτηση, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη παράλληλου υλι-
κού,

– την υψηλότερη αποδοτικότητα από τους σειριακούς αλγορίθμους ΕΥ, και
– την επιτάχυνση της διαδικασίας λόγω της χρήσης πολλαπλών μονάδων επε-
ξεργασίας (Central Process Unit – CPU).
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Για την εύρεση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με παράλληλες υλοποιήσεις αλ-
γορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού, ο ενδιαφερόμενος ερευνητής μπορεί να ανα-
φερθεί στις εργασίες [3,4,32] και τα βιβλία [33,196,300,338].

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές του
μοντέλου των νησιών, το οποίο αποτελεί το κύριο μοντέλο που ενσωματώνουν οι
προτεινόμενοι αλγορίθμου αυτού του κεφαλαίου. Τέλος πριν την παρουσίαση των
προτεινόμενων μεθόδων γίνεται μία σύντομη περιγραφή των υπολογιστικών βιβλιο-
θηκών που χρησιμοποιούνται για την παράλληλη/κατανεμημένη υλοποίηση τους.

7.3.1 Μοντέλα νησιών

Τα μοντέλα νησιών αποτελούνται από έναν αριθμό ανεξάρτητων νησιών, όπου
το καθένα εκτελεί ταυτόχρονα διάφορους αλγόριθμους ΕΥ και έχει την ιδιότητα να
μπορεί να ανταλλάξει γενετικό υλικό με κάποιο από τα άλλα νησιά, έτσι ώστε να
υπολογιστούν ποιοτικά καλύτερες και πιο σταθερές λύσεις [33,196,300]. Ένας από
τους στόχους αυτού του μοντέλου είναι να αυξήσει την ποικιλομορφία των πληθυ-
σμών διερευνώντας διαφορετικές περιοχές του χώρου αναζήτησης, καθώς επίσης
να επικεντρωθεί στις πιο ελπιδοφόρες περιοχές του χώρου αναζήτησης που έχουν
βρεθεί κατά την διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας. Οι αλγόριθμοι ΕΥ των νη-
σιών μπορούν να είναι ετερογενείς ή ομοιογενείς, ανάλογα με το εάν οι εξελικτι-
κές διαδικασίες (τελεστές αναπαραγωγής, αλγόριθμοι) είναι ίδιες ή όχι. Εφεξής, ο
όρος «νησί» θα χρησιμοποιείται ως ένας γενικός όρος, που μπορεί να υποδηλώνει
είτε τον συσχετισμένο με αυτό αλγόριθμο ΕΥ, είτε τον πληθυσμό του, είτε τον υπο-
λογιστικό σύστημα (κόμβο) στο οποίο εκτελείτε. Στο Σχήμα 7.3 απεικονίζεται μία
αυθαίρετη μορφή ενός μοντέλου νησιών στο οποίο κάθε νησί (υπο-πληθυσμός, κύ-
κλος με κουκκίδες) εξελίσσεται από έναν αλγόριθμο ΕΥ και μπορεί να ανταλλάξει
πληροφορία μεταξύ των γειτονικών του νησιών (κατευθυνόμενα βέλη).

Σχήμα 7.3: Ένα αυθαίρετο μοντέλο νησιών στο οποίο κάθε νησί (κύκλος με κουκκίδες)
εξελίσσεται από έναν αλγόριθμο ΕΥ και μπορεί να ανταλλάξει πληροφορία μεταξύ των γει-
τονικών του νησιών (κατευθυνόμενα βέλη)

Η ανταλλαγή του γενετικού υλικού μεταξύ των νησιών καλείται διαδικασία μετα-
νάστευσης, και μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη διαδικασία. Η μετανάστευση
πραγματοποιείται στο τέλος κάθε γενεάς μετά από τη φάση αναπαραγωγής. Η δια-
δικασία μετανάστευσης βασίζεται σε μια πολιτική η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις
ακόλουθες παραμέτρους:

– το κριτήριο απόφασης μετανάστευσης,
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– την τοπολογία μετανάστευσης,
– ο αριθμός μεταναστών,
– την πολιτική επιλογής των μεταναστών και
– την πολιτική αντικατάστασης/ενσωμάτωσης.

Ο σχεδιασμός αυτού του μοντέλου είναι γενικός και θα μπορούσε ολοκληρωτικά
να υλοποιηθεί μέσα σε μια πλατφόρμα λογισμικού για το σχεδιασμό παράλληλων
αλγορίθμων ΕΥ. Ο χρήστης μιας τέτοιας πλατφόρμας χρειάζεται να δηλώσει μόνο
τις απαραίτητες τιμές των διαφορετικών παραμέτρων του μοντέλου. Παρακάτω ακο-
λουθεί μία σύντομη περιγραφή αυτών των παραμέτρων.

– Κριτήριο απόφασης μετανάστευσης:

To «κριτήριο απόφασης μετανάστευσης» περιλαμβάνει μία διαδικασία η οποία
ελέγχει/αποφασίζει το πότε θα μεταναστεύει ένα άτομο από ένα νησί στα γει-
τονικά του. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται είτε με έναν προκαθορισμένο
(περιοδικό ή πιθανοτικό) τρόπο, είτε σύμφωνα με ένα ευφυές κριτήριο. Ο πε-
ριοδικός τρόπος μετανάστευσης λειτουργεί σε κάθε νησί μετά από έναν στα-
θερό και προκαθορισμένο αριθμό γενεών (συχνότητα μετανάστευσης), ενώ η
πιθανοτική μετανάστευση λειτουργεί σε κάθε γενιά χρησιμοποιώντας μία πι-
θανότητα μετανάστευσης η οποία μπορεί να ορίσει από το χρήστη. Μεταξύ
των δύο συνήθως συνίσταται η πιθανοτική μετανάστευση [33, 300]. Αντιθέ-
τως, η χρήση ενός ευφυούς κριτηρίου μεταναστεύσης μπορεί να βοηθήσει τον
εκάστοτε πληθυσμό στον οποίο εφαρμόζεται, στη βελτίωση της ποιότητας των
λύσεων του. Συνήθως σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ένα κατώτατο όριο βελτί-
ωσης, το οποίο βοηθάει στην απόφαση μετανάστευσης, εάν δηλαδή η βελτίωση
μεταξύ δύο διαδοχικών γενεών είναι κατώτερη από αυτό το όριο τότε πραγμα-
τοποιείται η διαδικασία της μετανάστευσης, διαφορετικά όχι. Ο ορισμός των
διαφορετικών παραμέτρων που συσχετίζονται με το κριτήριο απόφασης για με-
τανάστευση (συχνότητα/πιθανότητα μετανάστευσης και το κατώτατο όριο βελ-
τίωσης) κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές σε ετερογενής υπολογιστικά περιβάλ-
λοντα. Αυτό ισχύει, λόγω της ετερογενής φύσης των υπολογιστικών συστημά-
των του περιβάλλοντος, στα οποία πρέπει να προσδιοριστούν οι παράμετροι
σε κάθε νησί ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστικού συστήματος που
φιλοξενεί το τρέχον νησί [182].

– Τοπολογία μετανάστευσης:

Η τοπολογία μετανάστευσης υποδεικνύει το γείτονα/ες κάθε νησιού σχετικά με
την μετανάστευση των ατόμων του, δηλαδή το νησί ως στόχος για μετανάστευση
ή το νησί ως πηγή από την οποία πρόκειται να μεταναστεύσει ένα άτομο. Υπάρ-
χει μία πληθώρα εργασιών [16,44,259,276] οι οποίες μελετούν τον αντίκτυπο
της τοπολογίας των νησιών ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων που επι-
φέρουν. Αξιοσημείωτες τοπολογίες σε αυτές τις εργασίες φαίνεται να είναι η το-
πολογία δακτυλίου ή κυκλική τοπολογία καθώς και η τοπολογία υπερ-κύβου,
λόγο της απλότητας τους και της καλής απόδοσης που έχουν παρουσιάσει
σε αρκετά προβλήματα. Σε ένα πραγματικό υπολογιστικό περιβάλλον (π.χ. σε
ένα διαδικτυακό πλέγμα – Internet grid), όπου κάποιοι κόμβοι πιθανόν να
«εξαφανιστούν» κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, είναι αρκετά δύσκολο
να διατηρηθούν τέτοιες τοπολογίες, λόγω της πιθανής ανάγκης δυναμικής ανα-
συγκρότησης της τοπολογίας του δικτύου. Αυτές οι ανασυγκροτήσεις είναι δα-
πανηρές και κάνουν τη διαδικασία μετανάστευσης μη αποδοτική [181,182].
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι στις εργασίες [16,181], έχουν μελετηθεί
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συνεργασίες αλγορίθμων ΕΥ χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τοπολο-
γία μεταξύ τους, δηλαδή το εκάστοτε νησί προς μετανάστευση επιλέγεται τυ-
χαία. Πειραματικά δείχθηκε ότι τέτοιου είδους τοπολογίες επιτρέπουν σημαν-
τικές βελτιώσεις στην σταθερότητα της υλοποίησης και στην ποιότητα των λύ-
σεων του προβλήματος προς επίλυση. Συνεπώς σε υπολογιστικά διαδικτυακά
πλέγματα, η τυχαία τοπολογία προτείνεται ανεπιφύλακτα [16,181].

– Αριθμός μεταναστών:

Η παράμετρος του «αριθμού των μεταναστών» εκφράζει το πλήθος τον ατόμων
που θα μεταναστέψουν από το εκάστοτε νησί. Συνήθως ορίζεται ως μία σταθερή
και προκαθορισμένη τιμή, ή ως ένα μεταβλητό πλήθος υποψήφιων λύσεων
ανά νησί, ή ως κάποιου ποσοστού. Η επιλογή του πλήθους των μεταναστών
είναι αρκετά κρίσιμη, διότι εάν είναι πολύ μικρό η διαδικασία μετανάστευσης
θα είναι λιγότερο αποδοτική δεδομένου ότι τα νησιά θα έχουν την τάση να
εξελίσσονται ανεξάρτητα από τους γείτονές τους. Αντιθέτως, εάν το πλήθος των
μεταναστών είναι μεγάλο το κόστος επικοινωνίας θα είναι υπερβολικό ιδιαίτερα
σε ένα υπολογιστικό πλέγμα, και οι αλγόριθμοι πιθανώς να συγκλίνουν στις
ίδιες λύσεις.

– Πολιτική επιλογής μεταναστών:

Η πολιτική επιλογής μεταναστών ορίζει σε κάθε νησί την πολιτική με την οποία
θα επιλέγονται τα άτομα προς μετανάστευση στα γειτονικά νησιά. Αυτή η πο-
λιτική συνήθως καθορίζεται μέσω ενός ελιτίστικου ή πιθανοτικού τρόπου επι-
λογής. Η πιθανοτική ή τυχαία πολιτική δεν εγγυάται ότι τα καλύτερα άτομα
θα επιλεχθούν προς μετανάστευση. Αντιθέτως, η ελιτίστικη πολιτική επιτρέπει
την επιλογή των καλύτερων ατόμων προς μετανάστευση. Η ελιτίστικη πολι-
τική επιλογής ατόμων συνήθως γίνεται μέσω κάποιας ελιτίστικης διαδικασίας
επιλογής, όπως τη μέθοδο της ρουλέτας, τη μέθοδος ταξινόμησης του πληθυ-
σμού ως προς κάποιο μέτρο (συνήθως την συναρτησιακή τους τιμή), τη μέθοδο
του συναγωνισμού ή της ομοιόμορφης δειγματοληψίας. Είναι εμφανές ότι η
ελιτίστικη πολιτική απαιτεί κάποιο υπολογιστικό κόστος για την επιλογή του
κατάλληλου ατόμου προς μετανάστευση το οποίο μερικές φορές δεν είναι εφι-
κτό να διατεθεί. Αντίθετα η πιθανοτική ή τυχαία πολιτική απαιτεί ελάχιστο και
συνήθως αμελητέο υπολογιστικό κόστος.

– Πολιτική αντικατάστασης/ενσωμάτωσης:

Συμμετρικά με την πολιτική επιλογής μεταναστών, η πολιτική αντικατάστα-
σης/ενσωμάτωσης των μεταναστών ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωμα-
τωθούν τα άτομα που έχουν μεταναστεύσει στο εκάστοτε νησί. Παρόμοια με
την πολιτική επιλογής μεταναστών μπορεί να χρησιμοποιηθούν τυχαίες ή ελι-
τίστικες στρατηγικές. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές στρατηγικές αντικατά-
στασης/ενσωμάτωσης, παραδείγματος χάριν, τα νεοφερμένα άτομα μπορούν
να αντικαταστήσουν τα χειρότερα άτομα του τοπικού πληθυσμού, ή τα καλύ-
τερα, ή τυχαία, ή τυχαία αλλά με τον περιορισμό να μην αντικαταστήσουν τα
καλύτερα άτομα του τοπικού πληθυσμού.

Υλοποιήσεις του μοντέλου των νησιών μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε με
ασύγχρονο ή σύγχρονο τρόπο. Στην ασύγχρονη μοντελοποίηση σε κάθε αλγόριθμο
ΕΥ αντιστοιχείται ένα κριτήριο απόφασης για μετανάστευση το οποίο ελέγχεται στο
τέλος κάθε γενεάς. Εάν το κριτήριο ικανοποιείται ο αλγόριθμος καλείται να στεί-
λει τα άτομα που θέλει προς μετανάστευση. Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή των
ατόμων που έχουν μεταναστεύσει γίνεται από το νησί «στόχο» με έναν ασύγχρονο
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τρόπο λόγω πιθανών καθυστερήσεων. Συνεπώς, η λήψη και ενσωμάτωση στον υπο-
πληθυσμό «στόχο» θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα σε επόμενες γενιές
από τη γενιά μετανάστευσης των ατόμων. Αυτό το φαινόμενο είναι σύνηθες σε περι-
πτώσεις που έχουμε ετερογενές υλικό και λογισμικό στους υπολογιστικούς κόμβους,
καθυστερήσεις στις επικοινωνίες, καθώς και κάποια περίεργη τοπολογία δικτύου
(πλέγμα). Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί το εκάστοτε νησί να βρίσκεται σε
διαφορετικό στάδιο εξέλιξης.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να επιφέρει στο συνολικό σχήμα διφορούμενες επι-
πτώσεις. Από την μία πλευρά, μπορεί να οδηγήσει το μοντέλο σε μη-αποτελεσματική
ή/και υπερβολικά γρήγορη σύγκλιση. Για παράδειγμα, η άφιξη μη «καλών» ατό-
μων σε ένα πληθυσμό που βρίσκεται σε ένα προχωρημένο στάδιο εξέλιξης, δεν θα
συνεισφέρει στην εξέλιξη του αλγορίθμου του και πολύ πιθανόν στην επόμενη γενιά
να εξαλειφθεί από τον πληθυσμό, έτσι δεν θα υπάρχει αποτελεσματικότητα στο μο-
ντέλο. Αντιθέτως, όταν έχουν μεταναστεύσει πολλές «καλές» λύσεις σε ένα νησί τότε
αυτό θα συγκλίνει πολύ γρήγορα σε μία λύση που πιθανόν να μην είναι η βέλτιστη.
Από την άλλη πλευρά, η ασύγχρονη φύση του μοντέλου μπορεί να λειτουργήσει αρ-
κετά αποδοτικά σε μη σταθερά, ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα [196]. Για παρά-
δειγμα, η φύση του μοντέλου νήσων είναι αποδοτική στην περίπτωση εφαρμογής του
σε διαδικτυακό πλαίσιο (internet grid), διότι οι μεταναστεύσεις μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν χωρίς να σταματάει ο αλγόριθμος σε κάποιο σημείο (non-blocking
message passing), το μοντέλο είναι αρκετά δεκτικό στα σφάλματα (fault tolerant),
καθώς μπορεί να λειτουργήσεις αρκετά αποδοτικά έστω και αν χαθεί κάποιο μέρος
των μηνυμάτων [196].

Στο σύγχρονο τρόπο, το κάθε νησί εκτελεί μια λειτουργία συγχρονισμού στο τέλος
κάθε επανάληψης με την ανταλλαγή μερικών από τα άτομα του. Σε ένα υπολογι-
στικό περιβάλλον, μία τέτοια λειτουργία εγγυάται ότι όλα ταν νησιά του μοντέλου θα
βρίσκονται στο ίδιο στάδιο εξέλιξης, και αποτρέπει έτσι τη μη αποτελεσματικότητα
του και την υπερβολικά γρήγορη σύγκληση με τη συσσώρευση πολλών «καλών» ατό-
μων σε ένα νησί. Παρόλα αυτά, λόγω της συχνής ετερογενής φύσεως των μονάδων
επεξεργασίας που μπορεί να λαμβάνουν μέρος σε ένα πείραμα ο σύγχρονος τρόπος
είναι λιγότερο αποδοτικός ως προς τον καταβαλλόμενο υπολογιστικό χρόνο. Συνή-
θως η διαδικασία εξέλιξης μένει στάσιμη στα πιο ισχυρά υπολογιστικά συστήματα
περιμένοντας τα λιγότερο ισχυρά να ολοκληρώσουν τον υπολογισμό τους. Συνεπώς,
το σύγχρονο μοντέλο νησιών δεν είναι ανεκτικό στα σφάλματα δεδομένου ότι περι-
μένοντας ένα νησί να φτάσει στο σημείο συγχρονισμού υπονοείται η παύση όλων των
άλλων υπολογιστικών κόμβων του μοντέλου. Έτσι είναι κατανοητό ότι το σύγχρονο
μοντέλο είναι συνολικά πιο σύνθετο και λιγότερο αποδοτικό στην εφαρμογή του σε
ένα ετερογενές μη σταθερό υπολογιστικό περιβάλλον.

Σε αυτό το κεφάλαιο, όλοι οι αλγόριθμοι εφαρμόζουν την ασύγχρονη υλοποίηση
του μοντέλου των νησιών ανεξαρτήτως του υπολογιστικού περιβάλλοντος στο οποίο
εφαρμόζονται. Το αλγοριθμικό σχήμα του ασύγχρονου μοντέλου νησιών παρουσιά-
ζεται συνοπτικά στον Αλγόριθμο 7.1. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το παράλληλο
ή κατανεμημένο μοντέλο νησιών για n νησιά (επεξεργαστές). Όπως θα περιγραφεί
στις παρακάτω παραγράφους τόσο οι κατανεμημένοι αλγόριθμοι ΒΣΣ, όσο και οι
κατανεμημένοι ΔΕΑ βασίζονται σε αυτό το αλγοριθμικό σχήμα.

7.3.2 Το πρότυπο διάδοσης μηνυμάτων “Message Passing Interface”

Σε αυτή την παράγραφο αναφέρεται συνοπτικά το κύριο εργαλείο υλοποίησης
παράλληλων ή/και κατανεμημένων αλγορίθμων ΕΥ το οποίο χρησιμοποιείται σε
αυτό το κεφάλαιο. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορα εργαλεία/βιβλιοθήκες για
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Αλγόριθμος 7.1 Αλγοριθμικό σχήμα του ασύγχρονου μοντέλου n νησιών, για
οποιονδήποτε αλγόριθμο ΕΥ
1: Αρχικοποίηση του πληθυσμού του εκάστοτε νησιού i, i ∈ {1, 2, . . . , n}.
2: while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
3: Εφάρμοσε ένα βήμα του αλγορίθμου ΕΥ
4: if βρέθηκε η επιθυμητή λύση then
5: Διέδωσε το μήνυμα τερματισμού σε όλα τα νησιά
6: end if
7: if ικανοποιείται το κριτήριο απόφασης μετανάστευσης then
8: Επέλεξε τα άτομα προς μετανάστευση, σύμφωνα με τον αριθμό, ρυθμό, την

τοπολογία και την πολιτική μετανάστευσης
9: end if
10: while η μνήμη λήψης δεν είναι άδεια do
11: Ενσωμάτωσε στον πληθυσμό το μετανάστη, σύμφωνα με τη μεταναστευτική

πολιτική
12: Διέγραψε τον επεξεργασμένο μετανάστη από τη μνήμη λήψης
13: end while
14: end while

την υλοποίηση παράλληλων ή/και κατανεμημένων εφαρμογών. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτών αποτελούν: τα Sockets [45], Parallel Virtual Machine (PVM)
[282], Java-RemoteMethod Invocation (Java-RMI) [142], COBRA [303], Globus [95],
OpenMP [36,214], καθώς και το Message Passing Interface (MPI) [94],

Το πιο δημοφιλές από αυτά στην ερευνητική κοινότητα του ΕΥ είναι το πρό-
τυπο διάδοσης μηνυμάτων “Message Passing Interface” [94]. To πρότυπο διάδοσης
μηνυμάτων “Message Passing Interface” (MPI) διευκολύνει την ανάπτυξη παράλ-
ληλων και κατανεμημένων εφαρμογών, προτείνοντας ένα κοινό τρόπο υλοποίησης
των βασικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που χρειάζεται μία εφαρμογή για να
λειτουργήσει σε ένα παράλληλο ή κατανεμημένο περιβάλλον. Μία υλοποίηση αυ-
τού του προτύπου, ουσιαστικά περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας βιβλιοθήκης ρουτι-
νών για την διάδοση-μηνυμάτων (message-passing) μεταξύ υπολογιστικών μονάδων
που είναι διασυνδεδεμένες μέσω ενός δικτύου [94]. Το πρότυποMPI δημιουργήθηκε
και ορίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων
από τον ακαδημαϊκό, τον κυβερνητικό και τον επιχειρησιακό τομέα (βλέπε MPI-
Forum [94]). Η διεπαφή του (interface) ενσωματώνει την εμπειρία ανθρώπων με
προηγούμενα συστήματα διάδοσης-μηνυμάτων, όπως το Parallel Virtual Machine
(PVM) [282].

Καθώς ο στόχος της ομάδας ήταν να δημιουργήσει μία βιβλιοθήκη η οποία θα
ήταν αποδοτική για πληθώρα διαφορετικών πολυ-επεξεργαστικών συστημάτων. Το
MPI εκ των πραγμάτων, έχει γίνει πρότυπο, και υπάρχει διαθέσιμο σε ένα μεγάλο
πλήθος από διαφορετικές υλοποιήσεις ανοιχτού κώδικα, όπως η βιβλιοθήκηMPICH,
LAM/MPI, και η Open MPI. Όλες αυτές οι διαφορετικές βιβλιοθήκες είναι σύμφω-
νες με το πρότυπο MPI, ενώ κάθε μία από αυτές, είτε δίνει έμφαση σε διαφορετικές
διαστάσεις των υπολογισμών υψηλής-επίδοσης (high-performance computing), είτε
στοχεύει να λύσει ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα. Στις υλοποιήσεις των
κατανεμημένων αλγορίθμων αυτού του κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη
Open MPI [99]. Η βιβλιοθήκη Open MPI είναι μία ανοιχτού κώδικα και υψηλής
ποιότητας υλοποίηση του προτύπου MPI, η οποία παρουσιάζει υψηλής τάξης επι-
δόσεις [99].

Οι συναρτήσεις του προτύπου MPI υποστηρίζουν επικοινωνία μεταξύ διεργα-
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σιών, ομαδική επικοινωνία, δημιουργία και διαχείριση των ομαδικών επικοινωνιών
και άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Ακόμα, στο προσεχές μέλλον θα δια-
τίθενται προς χρήση υλικό συναρτήσεων για επικοινωνίες σε μεγάλης κλίμακας δί-
κτυα (WAN Wide-Area-Networks). Οι υλοποιήσεις που χρησιμοποιούν το πρότυπο
MPI, μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε παράλληλα συστήματα πολυ-επεξεργασίας,
όσο και σε κατανεμημένα συστήματα διασυνδεδεμένα μέσω κάποιου δικτύου. Συ-
νεπώς, το πρότυπο MPI μπορεί να ενσωματωθεί στην πλειοψηφία των υλοποιήσεων
παράλληλων ή και κατανεμημένων εξελικτικών αλγορίθμων.

7.4 Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Εξελι-
κτικού Υπολογισμού για την εκπαίδευση Υψηλής Τά-
ξης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται οι δύο κύριες μεθοδολογίες εκπαίδευ-
σης Υψηλής Τάξης ΤΝΔ, οι Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι Διαφοροεξελικτικοί
Αλγόριθμοι και οι Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης
Σμήνους Σωματιδίων. Παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά η αλγοριθμική τους δομή
καθώς και παρουσιάζονται τα κύριά τους χαρακτηριστικά.

7.4.1 Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι Διαφοροεξελικτικοί Αλγό-
ριθμοι

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως οι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι έχουν εφαρ-
μοστεί με μεγάλη επιτυχία σε αρκετά προβλήματα του πραγματικού κόσμου [35,
245]. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ΔΕΑ είναι η εκ φύσεως παράλληλη
δομή τους. Οι Κατανεμημένοι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι (ΚΔΕΑ) εκμεταλλεύ-
ονται την παράλληλη φύση των ΔΕΑ και ενσωματώνουν στη δομή τους το μοντέλο
των νησιών, ενώ γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι οι ΚΔΕΑ είναι η εφαρμογή των σειρια-
κών ΔΕΑ σε ένα κατανεμημένο μοντέλο νησιών [287]. Τόσο οι σειριακές εκδόσεις των
ΔΕΑ, όσο και οι κατανεμημένες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία για την εκπαίδευση
ΤΝΔ εμπρόσθιας τροφοδότησης [175, 236, 239]. Με κίνητρο την αποτελεσματική
τους εφαρμογή στα ΤΝΔ εμπρόσθιας τροφοδότησης, σε αυτή την παράγραφο επε-
κτείνονται οι δυνατότητές των ΚΔΕΑ με σκοπό να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά
ΥΤTΝΔ και ιδιαίτερα την κλάση των ΠΣTNΔ [75,78,80].

Συγκεκριμένα, σε κάθε κόμβο (επεξεργαστή) του υπολογιστικού περιβάλλοντος
ανατίθεται ένας υπο-πληθυσμός από υποψήφιες λύσεις. Σύμφωνα με το μοντέλο
των νησιών, οι υπο-πληθυσμοί (ή τα νησιά) εξελίσσονται ανεξάρτητα και παράλληλα
μέσω ενός ΔΕΑ, ενώ συχνά εφαρμόζεται στους υπο-πληθυσμούς η διαδικασία της
μετανάστευσης για να επιτραπεί η συνεργασία μεταξύ τους, με στόχο την γρηγο-
ρότερη εύρεση ποιοτικών λύσεων του προς εξέταση προβλήματος. Κατά την διαδι-
κασία της μετανάστευσης, επιλέγεται ένα άτομο προς μετανάστευση σύμφωνα με
την πολιτική μετανάστευσης. Συγκεκριμένα εδώ επιλέγεται το καλύτερο άτομο που
έχει δημιουργηθεί μέχρι την τρέχουσα γενιά για να μεταναστεύσει. Η διαδικασία
αυτή ελέγχεται από μία πιθανότητα η οποία ονομάζεται πιθανότητα μετανάστευσης
και συμβολίζεται ως ϕ. Μία καλή επιλογή για την πιθανότητα μετανάστευσης εί-
ναι αυτή η τιμή που επιτρέπει κάθε υπο-πληθυσμό να εξελιχτεί για μερικές γενιές
πριν εφαρμοστεί η διαδικασία της μετανάστευσης. Υπάρχει μία κρίσιμη τιμή αυτής
της πιθανότητας κάτω από την οποία οι επιδόσεις των ΚΔΕΑ επιβαρύνονται από την
απομόνωση των υπο-πληθυσμών, ενώ πάνω από αυτή την τιμή οι υπο-πληθυσμοί
είναι ικανοί να βρουν λύσεις ίδιας ποιότητας σε σχέση με τις σειριακές υλοποιήσεις
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των ΔΕΑ. Μία εκτεταμένη περιγραφή των ΚΔΕΑ καθώς και αναλυτικά ερευνητικά
αποτελέσματα πάνω σε δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης μπορούν να βρεθούν
στις εργασίες [239,287,312–314].

Όπως και στη σειριακή έκδοση των ΔΕΑ, οι τροποποιημένες εκδόσεις των ΚΔΕΑ
διατηρούν έναν πληθυσμό από υποψήφιες ακέραιες λύσεις ανά νησί για την εξερεύ-
νηση του χώρου αναζήτησης, οι οποίοι αρχικοποιούνται τυχαία στο χώρο βελτιστο-
ποίησης της συνάρτησης σφάλματος των ΠΣTNΔ για το εκάστοτε πρόβλημα (βλέπε
Εξίσωση 7.3). Σε κάθε επανάληψη (γενιά), παράγονται νέα άτομα με την εφαρμογή
των κλασικών τελεστών των σειριακών ΔΕΑ, τον τελεστή μετάλλαξης, του ανασυνδυα-
σμού και της επιλογής. Ειδικότερα, σε αυτό το κεφάλαιο, για την εκπαίδευση των
ΠΣTNΔ χρησιμοποιούνται ακέραια βάρη στη δομή τους. Έτσι, αρχίζοντας με έναν
πληθυσμό από NP ακέραια διανύσματα, wi

g, i = 1, . . . , NP , όπου το g υποδεικνύει
την τρέχουσα γενιά, κάθε διάνυσμα υφίσταται τη διαδικασία της μετάλλαξης και δη-
μιουργεί το μεταλλαγμένο διάνυσμα, vig+1. Χρησιμοποιώντας τις δύο πιο κλασικές
στρατηγικές μετάλλαξης, DE/best/1 και DE/rand/1, το εκάστοτε μεταλλαγμένο
διάνυσμα μπορεί να δημιουργηθεί σύμφωνα με μία από τις παρακάτω εξισώσεις:

vig+1 = wbest
g + F (wr1

g − wr2
g ), (7.4)

vig+1 = wr1
g + F (wr2

g − wr3
g ), (7.5)

όπου wbest
g υποδηλώνει το καλύτερο άτομο της τρέχουσας γενιάς, r1, r2, r3 ∈ {1, 2, . . . ,

NP}\{i} είναι τυχαίοι ακέραιοι αριθμοί αμοιβαία διαφορετικοί και διαφορετικοί από
τον τρέχον δείκτη i και F > 0 είναι ο συντελεστής μετάλλαξης.

Προφανώς, ο τελεστής μετάλλαξης παράγει διανύσματα με πραγματικές τιμές.
Εφόσον, σε κάθε γενιά, σκοπός είναι να διατηρηθούν πληθυσμοί με ακέραιες τιμές,
κάθε στοιχείο του μεταλλαγμένου διανύσματος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθμό. Επιπλέον, εάν το μεταλλαγμένο διάνυσμα δεν είναι μέσα στο χώρο
αναζήτησης [−32, 32]N , υπολογίζεται το εκάστοτε διάνυσμα vig+1 σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο:

vig+1 = sign(vig+1)×
(∣∣vig+1

∣∣ mod 32
)
. (7.6)

όπου sign είναι η γνωστή συνάρτηση πρόσημου τριών τιμών.
Η διαδικασία της εξέλιξης συνεχίζεται με την εφαρμογή του τελεστή του δυαδικού

ανασυνδυασμού στα άτομα του πληθυσμού. Κατά τη διαδικασία του ανασυνδυα-
σμού για κάθε στοιχείο j του ακέραιου διανύσματος μετάλλαξης, vig+1, παράγεται
ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός, r, στο διάστημα [0, 1] και συγκρίνεται με την
πιθανότητα ανασυνδυασμού, CR. Εάν ισχύει r 6 CR τότε επιλέγεται ως το j-οστό
στοιχείο του δοκιμαστικού διανύσματος, η τιμή vig+1, δηλαδή το αντίστοιχο στοι-
χείο του διανύσματος μετάλλαξης. Διαφορετικά, επιλέγεται το j-οστό στοιχείο του
διανύσματος στόχου, wi

g. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικα-
σίας είναι επίσης ακέραιο διάνυσμα μεγέθους 6-bit. Τέλος, εφαρμόζεται ο κλασικός
τελεστής της επιλογής μεταξύ του νέου ατόμου και του διανύσματος στόχου, wi

g.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη εφαρμογή των ΚΔΕΑ το μοντέλο νησιών
υλοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο διάδοσης μηνυμάτων MPI. Τέλος, στον
Αλγόριθμο 7.2 παρουσιάζεται συνοπτικά το αλγοριθμικό σχήμα του ΚΔΕΑ ο οποίος
ενσωματώνει το μοντέλο νησιών, και χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο DE/rand/1/bin.

7.4.2 Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Βελτιστοποίη-
σης Σμήνους Σωματιδίων

Παρόμοια με τους Κατανεμημένους Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους μπορεί
εύκολα να υλοποιηθεί η παράλληλη ή/και κατανεμημένη έκδοση των αλγορίθμων
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Αλγόριθμος 7.2 Το αλγοριθμικό σχήμα της παράλληλης ή/και κατανεμημένης
έκδοσης του ΔΕΑ (ΚΔΕΑ)
1: Αρχικοποίηση του πληθυσμού του εκάστοτε νησιού i, i ∈ {1, 2, . . . , n}.
2: while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
3: /* Εφάρμοσε ένα βήμα του αλγορίθμου ΕΥ */
4: for κάθε άτομο wi

g στον υπο-πληθυσμό i do
5: Δημιούργησε το διάνυσμα uig+1 εφαρμόζοντας τον τελεστή μετάλλαξης στο

άτομο wi
g μέσω των Εξισώσεων (7.4-7.5)

6: Στρογγυλοποίησε το διάνυσμα uig+1 στον πλησιέστερο ακέραιο χρησιμο-
ποιώντας την Εξίσωση (7.6)

7: Εφάρμοσε τη διαδικασία του δυαδικού ανασυνδυασμού στο μεταλλαγ-
μένο διάνυσμα vig+1

8: Αξιολόγησε το διάνυσμα vig+1 μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης, f(vig+1)

9: if f(vig+1) < f(wi
g) then

10: wi
g+1 = vig+1

11: else
12: wi

g+1 = wi
g

13: end if
14: end for
15: if βρέθηκε η επιθυμητή λύση then
16: Διέδωσε το μήνυμα τερματισμού σε όλα τα νησιά
17: end if
18: if ικανοποιείται το κριτήριο απόφασης μετανάστευσης then
19: Επέλεξε τα άτομα προς μετανάστευση, σύμφωνα με τον αριθμό, ρυθμό, την

τοπολογία και την πολιτική μετανάστευσης
20: end if
21: while η μνήμη λήψης δεν είναι άδεια do
22: Ενσωμάτωσε στον πληθυσμό το μετανάστη, σύμφωνα με τη μεταναστευτική

πολιτική
23: Διέγραψε τον επεξεργασμένο μετανάστη από τη μνήμη λήψης
24: end while
25: end while

Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (ΠΒΣΣ/ΚΒΣΣ) [78,80]. Η εκ φύσεως παράλ-
ληλη δομή των αλγορίθμων ΒΣΣ [68,69,148] βοηθάει στην πολύ εύκολη και άμεση
προσαρμογή τους σε παράλληλα περιβάλλοντα. Οι αλγόριθμοι ΚΒΣΣ που περιγρά-
φονται σε αυτή την παράγραφο ενσωματώνουν στην αλγοριθμική τους δομή το μο-
ντέλο νησιών, εφαρμόζοντας ουσιαστικά τη σειριακή αλγοριθμική τους δομή σε ένα
κατανεμημένο μοντέλο νησιών. Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται συνοπτικά η
αλγοριθμική δομή των ΚΒΣΣ για την αποτελεσματική εκπαίδευση της κλάσης των
ΠΣTNΔ [78,80].

Όπως στους ΚΔΕΑ έτσι και στους ΚΒΣΣ, σε κάθε κόμβο του υπολογιστικού πε-
ριβάλλοντος ανατίθεται ένα υπο-σμήνος από υποψήφιες λύσεις. Σύμφωνα με το
μοντέλο των νησιών, τα υπο-σμήνη (ή τα νησιά) εξελίσσονται ανεξάρτητα και πα-
ράλληλα μέσω ενός αλγορίθμου ΒΣΣ, ενώ συχνά εφαρμόζεται στα υπο-σμήνη η
διαδικασία της μετανάστευσης για να επιτραπεί η συνεργασία μεταξύ τους. Κατά
τη διαδικασία της μετανάστευσης, επιλέγεται ένα άτομο προς μετανάστευση σύμ-
φωνα με την πολιτική μετανάστευσης. Συγκεκριμένα εδώ επιλέγεται για μετανά-
στευση το καλύτερο άτομο που έχει δημιουργηθεί μέχρι την τρέχουσα γενιά. Η
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διαδικασία αυτή ελέγχεται από την πιθανότητα μετανάστευσης και συμβολίζεται ως
ϕ. Μία εκτεταμένη περιγραφή των ΚΒΣΣ καθώς και αναλυτικά ερευνητικά αποτε-
λέσματα πάνω σε δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης μπορούν να βρεθούν στις
εργασίες [78,80,151,265,307].

Συγκεκριμένα, οι ΚΒΣΣ διατηρούν ένα σμήνος από υποψήφιες ακέραιες λύ-
σεις ανά νησί για την εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης, τα οποία αρχικοποιούν-
ται τυχαία στο χώρο βελτιστοποίησης της συνάρτησης σφάλματος των ΠΣTNΔ για
το εκάστοτε πρόβλημα (βλέπε Εξίσωση 7.3). Σε κάθε επανάληψη (γενιά), παράγον-
ται νέα άτομα σύμφωνα με το μοντέλο ανανέωσης των σωματιδίων των σειριακών
αλγορίθμων ΒΣΣ. Όπως ειπώθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, σε αυτό το κε-
φάλαιο, για την εκπαίδευση των ΠΣTNΔ χρησιμοποιούνται ακέραια βάρη στη δομή
τους. Έτσι, αρχίζοντας με ένα σμήνος από NP ακέραια διανύσματα (σωματίδια),
Wi(g), i = 1, . . . , NP , όπου το g υποδεικνύει την τρέχουσα γενιά, η θέση του i-οστού
σωματιδίου του σμήνους μπορεί να αναπαρασταθεί ως Wi(g) = (wi1, wi2, . . . , wiD),
όπου D η διάσταση του εκάστοτε προβλήματος. Η ταχύτητα του κάθε σωματιδίου
είναι αντίστοιχα ένα διάνυσμα διάστασης D και για το i-οστό σωματίδιο ορίζεται
ως Vi = (ui1, ui2, . . . , uiD), ενώ αντίστοιχα, η καλύτερη θέση του μπορεί να συμβολι-
στεί ως Pi = (pi1, pi2, . . . , piD). Η συγκεκριμένη υλοποίηση των ΚΒΣΣ χρησιμοποιεί
την κλασική έκδοση του αλγορίθμου ΒΣΣ με παράγοντα περιορισμού, χPSO, όπως
προτάθηκε στην εργασία [41]. Συνεπώς, κάθε υπο-σμήνος του μοντέλου νησιών ανα-
νεώνει τις θέσης των σωματιδίων σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις:

Vi(g + 1) = χ(Vi(g) + c1r1(Pi(g)−Wi(g)) + c2r2(P
best
i (g)−Wi(g))), (7.7)

Wi(g + 1) = Wi(g) + Vi(g + 1), (7.8)

όπου i = 1, 2, . . . , N , c1 και c2 η γνωστική και κοινωνική σταθερά αντίστοιχα, χ ο πα-
ράγοντας περιορισμού, r1 και r2 δύο τυχαίοι αριθμοί επιλεγμένοι από ομοιόμορφη
κατανομή μέσα στο διάστημα [0, 1], και P best

i το καλύτερο άτομο της κοινωνίας του
σωματιδίου i. Προφανώς, το παραγόμενο διάνυσμα έχει πραγματικές τιμές, γι’ αυτό
όπως και στην περίπτωση των ΚΔΕΑ για να διατηρηθούν τα σωματίδια του εκά-
στοτε υπο-σμήνους με ακέραιες τιμές, σε κάθε γενιά, κάθε στοιχείο του σωματιδίου
i στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Επιπλέον, εάν το σωματίδιο
δεν είναι μέσα στο χώρο αναζήτησης [−32, 32]N , υπολογίζεται το εκάστοτε διάνυσμα
Wi(g + 1) σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Wi(g + 1) = sign(Wi(g + 1))× (|Wi(g + 1)| mod 32) . (7.9)

όπου sign είναι η γνωστή συνάρτηση πρόσημου τριών τιμών. Τέλος, σημειώνεται ότι
ο παράγοντας περιορισμού υπολογίζεται όπως και στη σειριακή έκδοση του αλγο-
ρίθμου χPSO, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο [41]:

χ =
2κ

|2− φ−
√

φ2 − 4φ|
,

για φ > 4, όπου φ = c1 + c2 και k = 1.
Η υλοποίηση των αλγορίθμων ΚΒΣΣ βασίζεται στο ασύγχρονο μοντέλο νησιών το

οποίο παρουσιάστηκε στον Αλγόριθμο 7.1. Τέλος, στον Αλγόριθμο 7.3 παρουσιάζε-
ται συνοπτικά ο αλγόριθμος ΚΒΣΣ χρησιμοποιώντας το ασύγχρονο μοντέλο νησιών.
Σε κάθε νησί του μοντέλου υλοποιείται ο αλγόριθμος χPSO όπως περιγράφηκε προ-
ηγουμένως. Άλλες παράλληλες ή/και κατανεμημένες υλοποιήσεις αλγορίθμων ΒΣΣ
μπορούν να βρεθούν στις εργασίες [78,80,151,196,265,307].
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Αλγόριθμος 7.3 Το αλγοριθμικό σχήμα της παράλληλης ή/και κατανεμημένης
έκδοσης του αλγορίθμου ΒΣΣ (ΚΒΣΣ)
1: Αρχικοποίηση του πληθυσμού του εκάστοτε νησιού j, j ∈ {1, 2, . . . , n}.
2: while δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού do
3: /* Εφάρμοσε ένα βήμα του αλγορίθμου ΕΥ */
4: for κάθε σωματίδιο Wi(g) στο υπο-σμήνος j do
5: Αξιολόγησε το διάνυσμα Wi(g) μέσω της αντικειμενικής συνάρτησης,

f(Wi(g))
6: Υπολόγισε την καλύτερη θέση του σωματιδίου Wi(g) και της γειτονιάς του

Pg(t) σύμφωνα με την τοπολογία που ορίζουν η τοπική ή η ολική έκδοση
του αλγορίθμου ΒΣΣ

7: end for
8: for κάθε σωματίδιο Wi(g) στο υπο-σμήνος j do
9: Ανανέωσε την ταχύτητα του σωματιδίου Wi(g) μέσω της Εξίσωσης (7.7)
10: Ανανέωσε τη θέση του σωματιδίου Wi(g) μέσω της Εξίσωσης (7.8)
11: end for
12: if βρέθηκε η επιθυμητή λύση then
13: Διέδωσε το μήνυμα τερματισμού σε όλα τα νησιά
14: end if
15: if ικανοποιείται το κριτήριο απόφασης μετανάστευσης then
16: Επέλεξε τα άτομα προς μετανάστευση, σύμφωνα με τον αριθμό, ρυθμό, την

τοπολογία και την πολιτική μετανάστευσης
17: end if
18: while η μνήμη λήψης δεν είναι άδεια do
19: Ενσωμάτωσε στον πληθυσμό το μετανάστη, σύμφωνα με τη μεταναστευτική

πολιτική
20: Διέγραψε τον επεξεργασμένο μετανάστη από τη μνήμη λήψης
21: end while
22: end while

7.5 Πειραματικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο, παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα των σει-
ριακών και των κατανεμημένων εκδόσεων των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ για την εκ-
παίδευση των ΥΤΤΝΔ. Τα ΥΤΤΝΔ υλοποιούνται χρησιμοποιώντας ακέραια βάρη και
κατώφλια ως συναρτήσεις ενεργοποίησης. Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων
μεθόδων και για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας τους χρησιμοποιούνται
τα παρακάτω πολύ γνωστά και ευρέως χρησιμοποιημένα χαρακτηριστικά προβλή-
ματα για εκπαίδευση τεχνητών νευρωνικών δικτύων:

1. N-bit πρόβλημα ελέγχου ισοτιμίας [129,262],
2. το πρόβλημα κατηγοριοποίησης Iris (Iris) [10],
3. το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων (NumFont)

[173],
4. τα πρόβλημα γενίκευσης ΜΟΝΚ (MONK1, MONK2, και MONK3) [296],
5. το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων με πένα

(PenDigits) [96] και
6. το πρόβλημα κατηγοριοποίησης σημάτων Sonar [112].
7. το πρόβλημα κατηγοριοποίησης «Διάγνωσης Καρκίνου του Μαστού» – “Breast

Cancer Wisconsin Diagnostic” (BCWD) [10].

Όσον αφορά το σύνολο των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, όλοι οι αλγό-
ριθμοι έχουν υλοποιηθεί με προεπιλεγμένες παραμέτρους όπως αυτές έχουν προ-
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ταθεί στην βιβλιογραφία. Τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται καθ’
όλη την ενότητα, είναι μέσοι όροι από 100 ανεξάρτητα πειράματα. Συγκεκριμένα,
οι ΔΕΑ έχουν υλοποιηθεί με τις προκαθορισμένες τιμές των F = 0.5 και CR = 0.7
ενώ οι αλγόριθμοι ΒΣΣ με c1 = c2 = 2.05 και χ = 0.729 για όλα τα προβλήματα εκ-
παίδευσης. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική των δικτύων και ειδικότερα τον αριθμό
των νευρώνων στο κρυφό επίπεδο, έγινε προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι βαθμοί
ελευθερίας των ΥΤΤΝΝ. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε η απλούστερη δυνατή
τοπολογία των δικτύων, έτσι ώστε να είναι ικανά να λύσουν το εκάστοτε πρόβλημα.

Για να αξιολογηθούν και να αναδειχτούν οι διαφορετικές πτυχές των προτεινόμε-
νων μεθόδων, η παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων χωρίζεται στις ακό-
λουθες δύο υποενότητες: Αρχικά παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για
την εκπαίδευση των ΥΤΤΝΝ με τις σειριακές εκδόσεις των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ
(Παράγραφος 7.5.1), ενώ στη συνέχεια, γίνεται μελέτη και συζήτηση των κατανεμη-
μένων εκδόσεων των παραπάνω αλγορίθμων (Παράγραφος 7.5.2). Αξίζει να σημειω-
θεί ότι, για όλα τα πειράματα υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν συναρτήσεις
ενεργοποίησης κατώφλια και όλα τα βάρη των ΥΤΤΝΝ περιορίστηκαν σε ακέραιους
αριθμούς των 6-bits.

7.5.1 Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης ΤΝΔ μέσω σειριακών υλοποιήσεων
των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για τις σει-
ριακές υλοποιήσεις των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκπαίδευση των Υψηλής Τάξης ΤΝΔ. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο χρησιμοποιούνται
δύο συγκεκριμένες στρατηγικές μετάλλαξης ΔΕΑ με διαφορετικό διερευνητικό χα-
ρακτήρα, η DE/rand/1 και η DE/best/1. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα
κεφάλαια η στρατηγική μετάλλαξης DE/rand/1 έχει ολικό διερευνητικό χαρακτήρα
ενώ η DE/best/1 έχει τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα. Για λόγους συντομίας και
ευκολίας εφεξής, με DE1 θα συμβολίζεται ο αλγόριθμος DE/best/1/bin και με
DE2 ο αλγόριθμος DE/rand/1/bin. Αντίστοιχα, με PSO1 θα συμβολίζεται η τοπική
έκδοση του αλγορίθμου χPSO, ενώ με PSO2 η ολική του έκδοση. Οι αλγόριθμοι
ΒΣΣ υλοποιούν γειτονιές δεικτών με τοπολογία δακτυλίου χρησιμοποιώντας ακτίνα
rd = 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σειριακές εκδόσεις των αλγορίθμων δεν περιέχουν
κλήσεις συναρτήσεων σε βιβλιοθήκη υλοποίησης του προτύπου MPI. Ως εκ τούτου,
οι σειριακές υλοποιήσεις είναι οριακά πιο γρήγορες από αυτές των κατανεμημένων
εκδόσεων όταν εκτελεστούν σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν κόμβο).

Το πρώτο σύνολο πειραμάτων αποτελείται από το πρόβλημα ελέγχου ισοτιμίας
των -bits. Τα προβλήματα αυτά είναι μία χαρακτηριστική κατηγορία προβλημάτων
εκπαίδευσης ΤΝΔ τα οποία είναι κατάλληλα για τον έλεγχο μη-γραμμικών απεικονί-
σεων, καθώς και για τον έλεγχο της ικανότητας «απομνημόνευσης» των νευρωνικών
δικτύων. Παρόλο που μπορούν να οριστούν και να υλοποιηθούν εύκολα, η επίλυση
τους είναι πολύ δύσκολη, διότι είναι πολύ ευαίσθητα ως προς την αρχικοποίηση
των βαρών του νευρωνικού δικτύου, και έχουν ένα μεγάλο πλήθος τοπικών ελαχί-
στων. Κάθε πρόβλημα ελέγχου ισοτιμίας των -bits αποτελείται από 2N πρότυπα ει-
σόδου με N διαστάσεις ανά πρότυπο. Για τις διαδικασίες εκπαίδευσης και ελέγχου
χρησιμοποιήθηκαν όλα τα πρότυπα του κάθε προβλήματος. Έτσι, για κάθε πρό-
βλημα ελέγχου ισοτιμίας χρησιμοποιήθηκε ένα Πι–Σίγμα δίκτυο, N-οστού βαθμού,
δηλαδή ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο με N νευρώνες στο μεσαίο επίπεδο. Στο συγ-
κεκριμένο σύνολο πειραμάτων παρουσιάζονται αποτελέσματα για τις περιπτώσεις
όπου N = 2, 3, 4, 5.

Συγκεκριμένα, για κάθε πρόβλημα και για κάθε αλγόριθμο χρησιμοποιήθηκε
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ένας πληθυσμός/σμήνος 10 ατόμων/σωματιδίων. Το κριτήριο τερματισμού που εφαρ-
μόστηκε στον αλγόριθμο εκπαίδευσης ήταν η ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνι-
κού σφάλματος (ΜΤΣ). Ακολουθώντας την πειραματική μελέτη της εργασίας [105],
η ελάχιστη αναγκαία τιμή του ΜΤΣ ήταν διαφορετική για κάθε πρόβλημα ελέγχου
ισοτιμίας (0.05, 0.025, 0.125, και 0.125 αντίστοιχα). Ως εκ τούτου, στον Πίνακα7.1
παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα για τα προβλήματα ελέγχου ισοτι-
μίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα ανεξάρτητα τρεξί-
ματα τα οποία συνέκλιναν σε λύση. Με Min συμβολίζεται ο ελάχιστος αριθμός γε-
νιών που χρειάστηκαν από τον εκάστοτε αλγόριθμο για να συγκλίνει σε λύση, Mean
η μέση τιμή, Max ο μέγιστος αριθμό και St.D. η τυπική απόκλιση αυτών. Όλα
τα εκπαιδευμένα δίκτυα έδωσαν τέλειες (100%) ικανότητες γενίκευσης για όλα τα
προβλήματα. Παρατηρείται ότι, η απόδοση των ΠΣΤΝΔ με κατώφλια ως συναρτή-
σεις ενεργοποίησης, είναι είτε καλύτερη, είτε παρόμοια συγκριτικά με τις κλασικές
μεθόδους εκπαίδευσης των ΠΣΤΝΔ που παρουσιάζονται στην εργασία [105]. Επι-
πρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση των ΠΣΤΝΔ με αλγορίθμους ΕΥ
δεν απαιτεί υπολογισμούς παραγώγων καθώς δεν πραγματοποιούνται προς τα πίσω
περάσματα στο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο.

Πίνακας 7.1: Πειραματικά αποτελέσματα για το πρόβλημα ελέγχου ισοτιμίας των -bits.

Τοπολογία Γενιές
N ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

2 2–2–1 DE1 1 1.70 5 1.36
2 2–2–1 DE2 1 5.04 12 4.92
2 2–2–1 PSO1 1 1.92 10 1.26
2 2–2–1 PSO2 1 2.07 13 1.71
3 3–3–1 DE1 1 13.93 50 10.16
3 3–3–1 DE2 1 17.98 77 13.95
3 3–3–1 PSO1 1 23.21 177 21.91
3 3–3–1 PSO2 1 29.06 281 35.28
4 4–4–1 DE1 1 9.09 47 8.29
4 4–4–1 DE2 1 9.66 34 8.55
4 4–4–1 PSO1 1 2.02 10 1.42
4 4–4–1 PSO2 1 2.20 17 1.74
5 5–5–1 DE1 1 36.14 100 21.21
5 5–5–1 DE2 1 35.98 100 21.76
5 5–5–1 PSO1 1 27.01 200 28.51
5 5–5–1 PSO2 1 28.53 210 29.74

Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα για
τα υπόλοιπα έξι προβλήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των αλγο-
ρίθμων ΕΥ για την εκπαίδευση των ΠΣΤΝΔ. Σε αυτά τα προβλήματα παρουσιάζον-
ται αποτελέσματα τα οποία αφορούν την ικανότητα γενίκευσης των εκπαιδευμένων
ΠΣΤΝΔ. Ως εκ τούτου, στους πίνακες παρουσιάζονται τα παρακάτω στατιστικά τα
οποία υπολογίστηκαν από 1000 ανεξάρτητες προσομοιώσεις της εκπαίδευσης των
ΠΣΤΝΔ: Με Min συμβολίζεται η μικρότερη τιμή της ικανότητας γενίκευσης των εκ-
παιδευμένων ΠΣΤΝΔ, με Max τη μέγιστη τιμή, με Mean τη μέση τιμή και με St.D.
την τυπική απόκλιση της ικανότητας γενίκευσης των εκπαιδευμένων ΠΣΤΝΔ. Για
όλες τις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε η στατιστική σημαντικότητα των παρουσιαζόμε-
νων αποτελεσμάτων, μέσω της εφαρμογής των γνωστών στατιστικών ελέγχων σημαν-
τικότητας, t–test [157]. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύνολα δεδομένων των προβλημά-
των MONK1, MONK2, MONK3, Sonar, και BCWD διαθέτουν δύο κατηγορίες. Έτσι,
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τα ΠΣΤΝΔ που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους μπορούν να υλοποι-
ηθούν με αρχιτεκτονικές δικτύων με μία μόνο μονάδα εξόδου, (χρησιμοποιώντας
δηλαδή επιθυμητές εξόδους σε κάθε κλάση, είτε (0,1), είτε (-1,1)). Αντίθετα, για την
αντιμετώπισή των προβλημάτων κατηγοριοποίησης NumFont και PenDigits έχουν
χρησιμοποιηθεί δέκα μονάδες εξόδου (μία για κάθε ψηφίο), ενώ για το πρόβλημα
κατηγοριοποίησης Iris χρησιμοποιήθηκαν ΠΣΤΝΔ με τρεις μονάδες εξόδου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, η υλοποίηση ενός ΠΣΤΝΔ με πολλαπλές μονάδες εξόδου είναι
ισοδύναμη με την κατασκευή πολλαπλών ΠΣΤΝΔ με μία μονάδα εξόδου, δηλαδή
πολλαπλά ΠΣΤΝΔ που έχουν ίδιο στρώμα εισόδου, διαφορετικό μεσαίο επίπεδο νευ-
ρώνων, και για κάθε μεσαίο επίπεδο μία μονάδα εξόδου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί
να εκπαιδευτεί ένα διαφορετικό ΠΣΤΝΔ για κάθε κλάση του συνόλου δεδομένων του
εκάστοτε προβλήματος.

Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης Iris

Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης Iris (Iris) [10], είναι μάλλον ένα από τα πιο
διαδεδομένα σύνολα δεδομένων στη βιβλιογραφία της Αναγνώρισης Προτύπων. Το
σύνολο δεδομένων μπορεί να βρεθεί στη βάση δεδομένων “UCI machine learning
repository” [96], και περιέχει τρεις κλάσεις/κατηγορίες των 50 στοιχείων η κάθε
μία, όπου κάθε κατηγορία αναφέρεται σε ένα είδος του φυτού Iris. Το κάθε χα-
ρακτηριστικό του συνόλου είναι μέτρηση μήκους ή πλάτους του πετάλου ή του
σέπαλου των τριών τύπων του φυτού Iris. Η πρώτη κατηγορία είναι γραμμικώς δια-
χωρίσιμη από τις άλλες δύο, ενώ οι υπόλοιπες δεν είναι γραμμικά διαχωρίσιμες
μεταξύ τους.

Για το πρόβλημα κατηγοριοποίησης Iris σκοπός είναι να εκπαιδευτεί ένα ΠΣΤΝΔ
το οποίο να μπορεί να προβλέψει την κλάση ενός φυτού Iris [10]. Για αυτό το σκοπό,
εκπαιδεύτηκαν τρία διαφορετικά ΠΣΤΝΔ, ένα για κάθε κατηγορία του προβλήματος.
Πραγματοποιήθηκαν 1000 ανεξάρτητα πειράματα για κάθε δίκτυο, ενώ το κριτή-
ριο τερματισμού το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν είτε το ΜΤΣ να είναι μικρότερο
από 0.001, είτε ο αλγόριθμος να ξεπεράσει τις 2000 γενιές. Μετά την εκπαίδευση,
τα ΠΣΤΝΔ δοκιμάστηκαν χρησιμοποιώντας τον κανόνα του μεγίστου, δηλαδή για
ένα δεδομένο προς κατηγοριοποίηση, η απάντηση του συνόλου των δικτύων θεω-
ρείται ως η απάντηση του ΠΣΤΝΔ που παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή στην έξοδό του.
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.2, όλοι οι αλγόριθμοι στις δύο αρχιτεκτονικές
που δοκιμάστηκαν παρουσιάζουν πολύ καλές δυνατότητες γενίκευσης. Εκτός της
περίπτωσης του αλγορίθμου DE1, οι υπόλοιποι αλγόριθμοι εμφανίζουν παρόμοια
συμπεριφορά.

Πίνακας 7.2: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
για το πρόβλημα κατηγοριοποίησης Iris.

Τοπολογία Ικανότητα γενίκευσης (%)
ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

4–2–1 DE1 50 93.5 100 6.639
4–2–1 DE2 80 95.4 100 3.115
4–2–1 PSO1 78 95.1 100 3.163
4–2–1 PSO2 82 95.3 100 3.013
4–3–1 DE1 80 94.9 100 3.115
4–3–1 DE2 80 95.1 100 3.224
4–3–1 PSO1 82 95.1 100 3.067
4–3–1 PSO2 80 95.2 100 3.062
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Το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων (Num-
Font)

Το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων (NumFont),
είναι ένα πρόβλημα αναγνώρισης εκτυπωμένων αριθμών από το μηδέν μέχρι και
το εννέα γραμμένα στην κλασική γραμματοσειρά Helvetica [173, 274]. Για παρά-
δειγμα, στον Πίνακα 7.5.1 φαίνεται η κωδικοποίηση του αριθμού έξι. Όπως μπορεί
να παρατηρηθεί κάθε αριθμός ορίζεται από ένα 8×8 μητρώο. Μετά την εκπαίδευση,
τα ΠΣΤΝΔ εξετάστηκαν για τις δυνατότητες αναγνώρισης των αριθμών και ως εκ τού-
του της γενίκευσης τους, χρησιμοποιώντας τη γραμματοσειρά Helvetica σε πλάγια
μορφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα πρότυπα δοκιμής της γραμματοσειράς σε πλά-
για μορφή έχουν 6 με 14 bits αναστραμμένα σε σχέση με τα πρότυπα εκπαίδευσης.
Ακόμα πρέπει να αναφερθεί ότι για την αξιολόγηση των προτύπων δοκιμής και για
την εύρεση της μέσης γενίκευσης, χρησιμοποιήθηκε πάλι ο κανόνας του μέγιστου
(max rule) που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Πίνακας 7.3: Κωδικοποίηση του αριθμού έξι.
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 0

Πίνακας 7.4: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
για το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων NumFont.

Τοπολογία Ικανότητα γενίκευσης (%)
ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

64–1–1 DE1 80 99.4 100 2.50
64–1–1 DE2 100 100 100 0.00
64–1–1 PSO1 80 95.9 100 5.70
64–1–1 PSO2 90 99.8 100 1.21

Συνεπώς για το πρόβλημα NumFont εκπαιδεύτηκαν 10 διαφορετικά ΠΣΤΝΔ,
ένα για κάθε αριθμό, και πραγματοποιήθηκαν 1000 ανεξάρτητες προσομοιώσεις
για κάθε ΠΣΤΝΔ. Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης σε κάθε δίκτυο χρησιμοποιεί ως κρι-
τήριο τερματισμού όταν το ΜΤΣ γίνει μικρότερο του 0.001 ή όταν ο αλγόριθμος
εφαρμοστεί για 1000 γενιές. Τα πειραματικά αποτελέσματα για αυτό το πρόβλημα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.4. Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι όλοι οι αλ-
γόριθμοι εμφανίζουν πολύ καλά ποσοστά γενίκευσης. Ειδικά ο αλγόριθμος DE1

παρουσιάζει τέλεια ποσοστά γενίκευσης (100%), ενώ αμέσως μετά έρχεται ο αλγό-
ριθμος PSO2 οποίος εμφανίζει μέση γενίκευση ίση με 99.8%.

Το πρόβλημα γενίκευσης MONK

Το πρόβλημα γενίκευσης MONK αποτελείται από τρία δύσκολα προβλήματα ρο-
μποτικής, που σχεδιάστηκαν για την αξιολόγηση της ικανότητας γενίκευσης των αλ-
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γορίθμων εκπαίδευσης των ΤΝΔ. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε πρόβλημα, ένα ρομπότ
περιγράφεται από έξι διαφορετικές ιδιότητες. Το καθένα από αυτά τα προβλήματα
ορίζεται από μία περιγραφή της κλάσης του όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

MONK1: (Ιδιότητα1 == Ιδιότητα2) ΕΙΤΕ (Ιδιότητα5 == 1).
Αυτό το πρόβλημα αποτελείται από 124 πρότυπα τα οποία έχουν επιλεχθεί τυ-
χαία μέσα από το σύνολο εκπαίδευσης, ενώ τα υπόλοιπα 308 χρησιμοποιούν-
ται για τον έλεγχο της γενίκευσης. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εσκεμ-
μένα λανθασμένη ταξινόμηση.

MONK2: (Ακριβώς δύο ιδιότητες == 1).
Το πρόβλημα αυτό μοιάζει με το πρόβλημα της ισοτιμίας των 3-bit. Συγκεκρι-
μένα, 169 πρότυπα αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης, ενώ τα υπόλοιπα απο-
τελούν το σύνολο ελέγχου της γενίκευσης. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει
εσκεμμένα λανθασμένη ταξινόμηση.

MONK3: (Ιδιότητα5 == 3 ΚΑΙ Ιδιότητα4 == 1) ΕΙΤΕ (Ιδιότητα5 6= 4ΚΑΙ Ιδιότητα2 6=
3).
Στο πρόβλημα αυτό υπάρχει 5% εσκεμμένα λανθασμένη ταξινόμηση στο σύ-
νολο εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από 122 πρότυπα. Τα υπόλοιπα 310
πρότυπα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της γενίκευσης του εκπαιδευμένου
δικτύου.

Κάθε μία από τις 6 ιδιότητες μπορεί να έχει 3, 3, 2, 3, 4, και 2 τιμές αντίστοιχα.
Έτσι υπάρχουν 432 δυνατοί συνδυασμοί οι οποίοι και αποτελούν το σύνολο δεδο-
μένων (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των προβλημάτων αυτών
υπάρχουν στην εργασίας [296]). Τέλος, σε κάθε δυνατή τιμή κάθε ιδιότητας αντι-
στοιχείται μία είσοδο του δικτύου, συνεπώς το εκάστοτε δίκτυο έχει 17 εισόδους
(3 + 3 + 2 + 3 + 4 + 2 = 17)

Πίνακας 7.5: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
για το πρόβλημα γενίκευσης MONK

Τοπολογία Ικανότητα γενίκευσης (%)
Πρόβλημα ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

MONK1 17–2–1 DE1 86 96.68 100 2.43
MONK1 17–2–1 DE2 86 96.74 100 2.38
MONK1 17–2–1 PSO1 80 95.16 100 3.30
MONK1 17–2–1 PSO2 83 96.02 100 2.66
MONK2 17–2–1 DE1 79 97.36 100 2.38
MONK2 17–2–1 DE2 91 97.66 100 1.45
MONK2 17–2–1 PSO1 90 96.86 100 1.69
MONK2 17–2–1 PSO2 91 97.31 100 1.64
MONK3 17–2–1 DE1 82 91.57 97 2.37
MONK3 17–2–1 DE2 81 90.77 97 3.10
MONK3 17–2–1 PSO1 80 92.02 99 2.97
MONK3 17–2–1 PSO2 81 93.14 99 2.46

Για το πρόβλημα ΜΟΝΚ χρησιμοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν ΠΣΤΝΔ με αρχιτε-
κτονική δικτύου 17–2–1 (δηλαδή 2 νευρώνες στο μεσαίο επίπεδο). Στον Πίνακα 7.5
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέσης γενίκευσης τα οποία προήλθαν από
1000 ανεξάρτητες προσομοιώσεις. Τα κριτήρια τερματισμού που εφαρμόστηκαν
στους αλγόριθμους εκπαίδευσης ήταν δύο, είτε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα να
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είναι μικρότερο από 0.01, είτε ο αριθμός των μέγιστων επαναλήψεων του εκάστοτε
αλγορίθμου να είναι ίσος με 5000 γενιές. Για ακόμα μία φορά τόσο οι αλγόριθμοι
ΒΣΣ όσο και οι ΔΕΑ, κατάφεραν να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τα ΠΣΤΝΔ, τα
οποία παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά γενίκευσης στα σύνολα ελέγχου του εκάστοτε
προβλήματος. Οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν διαφορετική απόδοση ανά πρόβλημα,
έτσι μπορεί να παρατηρηθεί ότι στο MONK1 και το ΜΟΝΚ2 καλύτερη συμπερι-
φορά παρουσιάζουν οι ΔΕΑ, ενώ στο ΜΟΝΚ3 οι αλγόριθμοι ΒΣΣ. Σε αυτό το σημείο
αξίζει να σημειωθεί ότι, τα προβλήματα ΜΟΝΚ μπορούν να περιγραφούν σε συ-
ζευκτική κανονική μορφή (Conjunctive Normal Form (CNF)) καθώς και ότι στην
εργασία [268], αποδεικνύεται θεωρητικά ότι τα ΠΣΤΝΔ είναι ικανά να μάθουν τέ-
λεια οποιαδήποτε δυαδική συνάρτηση μπορεί να περιγραφεί σε CNF μορφή.

Το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων με πένα
(PenDigits)

Το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων με πένα
(PenDigits) είναι μέρος της βάσης δεδομένων UCI Repository of Machine Learning
Databases [96], και χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 7500 προτύπων με πραγματι-
κές τιμές. Σε αυτό το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων από χειρό-
γραφα ψηφία με πένα, μαζεύοντας 250 δείγματα από 44 ανεξάρτητους συγγραφείς.
Τα δείγματα 30 συγγραφέων χρησιμοποιούνται ως σύνολο εκπαίδευσης, ενώ τα υπό-
λοιπα ως σύνολο ελέγχου. Έτσι το σύνολο προτύπων εκπαίδευσης αποτελείται από
7494 δείγματα με πραγματικές τιμές, ενώ το σύνολο ελέγχου από 3498 δείγματα.
Για το πρόβλημα PenDigits εκπαιδεύτηκαν 10 διαφορετικά ΠΣΤΝΔ, ένα για κάθε
ψηφίο. Για κάθε δίκτυο πραγματοποιήθηκαν 1000 ανεξάρτητες προσομοιώσεις, ενώ
ως κριτήρια τερματισμού των αλγορίθμων εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν: το ΜΤΣ
να είναι μικρότερο από την τιμή ή ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων του εκάστοτε
αλγορίθμου να είναι ίσος με 1000 γενιές. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στον Πί-
νακα 7.6, όλοι οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά γενίκευσης. Η μέση
γενίκευση στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνεται γύρο από το 85% για όλους
τους αλγορίθμους. Μόνο ο DE1 παρουσιάζει οριακά καλύτερο ποσοστό γενίκευσης.

Πίνακας 7.6: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
για το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων με πένα PenDigits.

Τοπολογία Ικανότητα γενίκευσης (%)
ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

16–2–1 DE1 83.91 86.20 88.74 1.08
16–2–1 DE2 81.53 84.60 87.71 1.16
16–2–1 PSO1 82.38 84.76 87.19 1.20
16–2–1 PSO2 82.59 85.16 87.70 1.17

Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης σημάτων Sonar

Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης σημάτων Sonar έχει ως στόχο το διαχωρισμό
και την κατηγοριοποίηση μεταξύ ανακλώμενων σημάτων σε μεταλλικούς κυλίν-
δρους (μέταλλα) και σε κατά προσέγγιση κυλινδρικούς βράχους. Αυτό το πρόβλημα
αποτελείται από ένα σύνολο δεδομένων με 208 πρότυπα, που έχουν αποκτηθεί από
τα σήματα sonar που ανακλώνται με διαφορετικές γωνίες είτε από μεταλλικούς κυ-
λίνδρους, είτε από βράχους, σε διαφορετικές συνθήκες (περισσότερες πληροφορίες
για το πρόβλημα μπορούν να βρεθούν στην εργασία [112]). Ειδικότερα, τα πρότυπα



212 Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης ΤΝΔ με τη χρήση μεθόδων ΕΥ

που έχουν ανακλαστεί από μέταλλα είναι 111, ενώ από βράχους 97. Κάθε πρότυπο
αποτελείται από 60 πραγματικές τιμές στο διάστημα [0.0, 1.0], και κάθε πραγματική
τιμή αναπαριστά την ενέργεια σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων, που έχουν
ενοποιηθεί σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στη συγκεκριμένη πειραματική
μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ΠΣΤΝΔ με αρχιτεκτονική 60–1–1, (ένα νευρώνα στο με-
σαίο επίπεδο). Συνεπώς, στον Πίνακα 7.7 παρουσιάζονται τα ποσοστά γενίκευσης
των εκπαιδευμένων ΠΣΤΝΔ. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί όλοι οι αλγόριθμοι πα-
ράγουν καλά ποσοστά γενίκευσης και σε αυτό το πρόβλημα με το ποσοστό της μέσης
γενίκευσης να ανέρχεται περίπου στο 74%. Οριακά καλύτερη μέση γενίκευση πα-
ρουσιάζει ο αλγόριθμος PSO1 η οποία φτάνει στο ποσοστό 74.44%.

Πίνακας 7.7: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
για το πρόβλημα κατηγοριοποίησης σημάτων Sonar.

Τοπολογία Ικανότητα γενίκευσης (%)
ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

60–1–1 DE1 58 73.81 87 4.24
60–1–1 DE2 57 73.35 87 4.34
60–1–1 PSO2 64 73.89 85 3.92
60–1–1 PSO1 61 74.44 90 3.85

Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης «Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού»

Το πρόβλημα διάγνωσης καρκίνου του μαστού “Breast Cancer Wisconsin Diag-
nostic” (BCWD) [10], είναι ένα γνωστό πρόβλημα κατηγοριοποίησης το οποίο μπορεί
να βρεθεί στη βάση δεδομένων UCI Repository of Machine Learning Databases [96].
Στόχος του προβλήματος είναι να κατηγοριοποιήσει εικόνες του μαστού σε δύο
κατηγορίες: κακοήθεις (malignant) και καλοήθεις (benign). Το σύνολο δεδομένων
αποτελείται από 569 πρότυπα, των οποίων τα χαρακτηριστικά υπολογίστηκαν από
την ψηφιοποιημένη εικόνα μιας μάζας του μαστού μέσω της αναρρόφησης της με
μία λεπτή βελόνα αναρρόφησης (Fine Needle Aspirate - FNA) [10]. Το σύνολο δε-
δομένων περιέχει 357 πρότυπα από την πρώτη κατηγορία (κακοήθεις) και 212 από
τη δεύτερη (καλοήθεις), και το κάθε πρότυπο αποτελείται από 30 πραγματικές τι-
μές. Κάθε στοιχείο του προτύπου περιγράφει κάποια κύρια χαρακτηριστικά των
πυρήνων των κυτταρικών τα οποία μετρήθηκαν στην εκάστοτε εικόνα. Σε αυτό το
πρόβλημα υλοποιήθηκαν ΠΣΤΝΔ αρχιτεκτονικής 30–1–1, με κριτήριο τερματισμού
είτε το ΜΤΣ να είναι μικρότερο από 0.005, είτε ο αριθμός των μέγιστων γενιών ανά
αλγόριθμο να ισούται με 2000 γενιές. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.8, όλοι οι
αλγόριθμοι εκπαίδευσης παρουσιάζουν πολύ καλά ποσοστά γενίκευσης, ενώ στην
συγκεκριμένη περίπτωση η απόδοση όλων των αλγορίθμων είναι αρκετά σθεναρή,
έχοντας μέση γενίκευση περίπου ίση με 95.6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγιστο
ποσοστό γενίκευσης στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει το 100%.

7.5.2 Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης ΤΝΔ μέσω παράλληλων ή κατανε-
μημένων υλοποιήσεων των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ

Σε αυτή την παράγραφο υλοποιούνται οι παράλληλες ή κατανεμημένες εκδό-
σεις των παραπάνω αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, και εφαρμόζονται για την εκπαί-
δευση ΠΣΤΝΔ με ακέραια βάρη και συναρτήσεις ενεργοποίησης κατώφλια. Συγκε-
κριμένα, εφαρμόζονται οι κατανεμημένοι αλγόριθμοι για να επιλύσουν τρία από
τα προαναφερθέντα προβλήματα, το πρόβλημα MONK [296], το Sonar [112] και το
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Πίνακας 7.8: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
για το πρόβλημα κατηγοριοποίησης «Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού» BCWD.

Τοπολογία Ικανότητα γενίκευσης (%)
ΤΝΔ Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

30–1–1 DE1 91 95.8 100 1.293
30–1–1 DE2 90 95.7 100 1.272
30–1–1 PSO1 91 95.6 99 1.250
30–1–1 PSO2 91 95.7 99 1.289

BCWD [10]. Για την επίλυση των προβλημάτων, χρησιμοποιήθηκε ένα κατανεμη-
μένο υπολογιστικό σύστημα χρησιμοποιώντας 1, 2, 4, 6, και 8 υπολογιστικούς κόμ-
βους. Για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, για κάθε πρόβλημα και για κάθε
αλγόριθμο, διεξάχθηκαν 1000 ανεξάρτητες προσομοιώσεις. Στις υλοποιήσεις χρησι-
μοποιήθηκε το μοντέλο των νησιών με προκαθορισμένη τοπολογία, στο οποίο από
κάθε νησί μεταναστεύει, στο γειτονικό του νησί, το καλύτερο άτομο/σωματίδιο του
πληθυσμού/σμήνους, αντικαθιστώντας σε αυτό ένα τυχαίο άτομο/σωματίδιο του.
Επιπρόσθετα, ο ρυθμός μετανάστευσης ορίζεται ίσος με ϕ = 0.1. Οι παράμετροι των
ΔΕΑ καθορίστηκαν στις σταθερές τιμές F = 0.5, CR = 0.7, ενώ των αλγορίθμων ΒΣΣ
σε c1 = c2 = 2.05 και χ = 0.729 για όλα τα προβλήματα. Τα κριτήρια τερματισμού
που εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης ήταν είτε το μέσο τετραγωνικό
σφάλμα να είναι μικρότερο από 0.01, ή να πραγματοποιηθούν 5000 γενεές.

Για την επιλογή της κατάλληλης τοπολογίας των υπολογιστικών κόμβων, είναι
γνωστό ότι τα νησιά με αρκετούς γείτονες είναι πιο αποδοτικά από αυτά με αραιούς
γείτονες. Παρόλα στην επιλογή κατάλληλης τοπολογίας υπάρχει πάντα μία λεπτή
γραμμή μεταξύ του διαθέσιμου υπολογιστικού κόστους και του κόστους επικοινω-
νίας μεταξύ των κόμβων. Ως εκ τούτου η εύρεση του βέλτιστου τύπου τοπολογίας που
ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος επικοινωνίας είναι μία αρκετά δύσκολη διαδικα-
σία [16, 44, 276]. Στις παρακάτω πειραματικές προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε
μοντέλο νησιών με τοπολογία δακτυλιδιού (κάθε κόμβος επικοινωνεί μόνο με τον
επόμενο του σε μία τοπολογία δακτυλίου) [75,80,287]. Όπως παρουσιάστηκε προη-
γουμένως, στην κατανεμημένη υλοποίηση των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, κάθε επε-
ξεργαστικός κόμβος εξελίσσει έναν υπο-πληθυσμό υποψηφίων λύσεων, ενώ για να
υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπο-πληθυσμών εφαρμόζεται η διαδικασία της με-
τανάστευσης. Έτσι, όσο περισσότεροι υπολογιστικοί κόμβοι χρησιμοποιούνται (δη-
λαδή περισσότεροι υπο-πληθυσμοί), τόσο παρατηρείται μεγαλύτερη βελτίωση στη
μέση γενίκευση του εκπαιδευμένου δικτύου. Αυτό μάλλον οφείλεται στη φύση του
μοντέλου νησιών και στη μεταναστευτική διαδικασία του καλύτερου ατόμου προς
τους γειτονικούς του υπο-πληθυσμούς [239,287].

Τα πειραματικά αποτελέσματα των προβλημάτων MONK1, MONK2, παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 7.9, των προβλημάτων MONK3, και Sonar στον Πίνακα 7.10,
και του προβλήματος BCWD στον Πίνακα 7.11. Όλοι οι πίνακες παρουσιάζουν πο-
σοστά γενίκευσης των εφαρμοζόμενων κατανεμημένων αλγορίθμων για το εκάστοτε
πρόβλημα. Συνολικά, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η εκπαίδευση των ΠΣΤΝΔ, με
ακέραια βάρη και κατώφλια ως συναρτήσεις ενεργοποίησης, χρησιμοποιώντας τις
κατανεμημένες εκδόσεις των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ είναι αποδοτική και πολλά
υποσχόμενη. Η ικανότητα γενίκευσης των αλγορίθμων σε όλα τα προβλήματα είναι
πολύ καλή, παρουσιάζοντας σθεναρή συμπεριφορά στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις κατανεμημένων
συστημάτων, η διαδικασία εκπαίδευσης ήταν γρήγορη και σταθερή.
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Πίνακας 7.9: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
μέσω των ΚΔΕΑ και ΚΒΣΣ, για τα προβλήματα κατηγοριοποίησης ΜΟΝΚ1 και ΜΟΝΚ2

MONK1 MONK2
Πλήθος Ικανότητα γενίκευσης (%) Ικανότητα γενίκευσης (%)
Κόμβων Αλγόριθμος Min Mean Max St.D. Min Mean Max St.D.

1 DDE1 90 97.26 100 2.18 93 98.00 100 1.42
1 DDE2 89 97.44 100 2.06 94 98.12 100 1.39
1 DPSO1 85 96.16 100 2.54 91 97.14 100 1.62
1 DPSO2 91 97.59 100 1.71 93 98.19 100 1.23
2 DDE1 90 97.81 100 2.18 94 97.88 100 1.36
2 DDE2 89 97.84 100 1.73 93 97.74 100 1.56
2 DPSO1 88 96.75 100 2.47 93 97.59 100 1.50
2 DPSO2 90 97.59 100 1.92 96 98.35 100 1.19
4 DDE1 93 98.13 100 1.79 93 98.12 100 1.14
4 DDE2 91 97.90 100 1.93 93 98.00 100 1.46
4 DPSO1 93 97.27 100 1.88 93 97.90 100 1.46
4 DPSO2 93 97.87 100 1.49 95 98.21 100 1.12
6 DDE1 91 97.86 100 1.91 94 98.12 100 1.25
6 DDE2 92 97.73 100 1.85 94 97.79 100 1.28
6 DPSO1 92 96.78 100 1.69 93 97.61 100 1.49
6 DPSO2 92 97.80 100 1.68 95 98.18 100 1.22
8 DDE1 92 98.22 100 1.59 95 97.96 100 1.33
8 DDE2 93 97.77 100 1.59 95 98.24 100 1.15
8 DPSO1 90 97.05 100 2.03 92 97.48 100 1.71
8 DPSO2 94 97.91 100 1.26 95 98.19 100 1.08

Οι τέσσερις αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σε αυτή την παράγραφο παρου-
σιάζουν παρόμοια συμπεριφορά για τις περισσότερες περιπτώσεις. Για την καλύτερη
σύγκριση αυτών, και για να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των επιδόσεων των παραπάνω αλγορίθμων, εφαρμόζεται στατιστική ανάλυση
της διασποράς των επιδόσεων μέσω του ANOVA τεστ, καθώς και post hoc ανάλυση
χρησιμοποιώντας το Tukey τεστ. Τα στατιστικά τεστ προτείνουν ότι μεταξύ των αλγο-
ρίθμων δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Σημαντική διαφορά συναντάται
μόνο στην περίπτωση των προβλημάτων MONK, για την περίπτωση των 8 κόμβων.
Συγκεκριμένα, στο πρόβλημα MONK1, οι δύο αλγόριθμοι ΒΣΣ λειτουργούν παρό-
μοια μεταξύ τους, ενώ οι ΔΕΑ έχουν σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Στο πρόβλημα
MONK2 παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι που έχουν τοπικό
διερευνητικό χαρακτήρα, δηλαδή ο DDE2 και ο DPSO2. Στο πρόβλημα MONK3 ο
DDE1 είναι σημαντικά καλύτερος του DDE2, καθώς και ο DPSO2 έναντι του DPSO1.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, (στα προβλήματα ΜΟΝΚ),
καθώς ο αριθμός των κόμβων του κατανεμημένου συστήματος αυξάνεται, αυξάνεται
και η τιμή της μικρότερης γενίκευσης των αλγορίθμων. Αν και τα αποτελέσματα των
αλγορίθμων, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κόμβων, δεν περιέχουν στατιστικά ση-
μαντικές διαφορές, μπορεί κάποιος να πει ότι το μοντέλο νησιών εξερευνά καλύτερα
το χώρο αναζήτησης, οδηγώντας την εξέλιξη του αλγορίθμου σε πιο ελπιδοφόρες πε-
ριοχές, (διότι βελτιώνονται οι χειρότερες περιπτώσεις γενίκευσης των αλγορίθμων).
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Πίνακας 7.10: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
μέσω των ΚΔΕΑ και ΚΒΣΣ, για το πρόβλημα κατηγοριοποίησηςΜΟΝΚ3 και για το πρόβλημα
κατηγοριοποίησης σημάτων Sonar.

MONK3 SONAR
Πλήθος Ικανότητα γενίκευσης (%) Ικανότητα γενίκευσης (%)
Κόμβων Αλγόριθμος Min Mean Max St.D. Min Mean Max St.D.

1 DDE1 83 92.69 97 2.19 61 76.62 88 5.87
1 DDE2 81 91.06 97 2.98 60 76.49 90 6.08
1 DPSO1 84 92.16 97 2.79 62 76.37 91 5.81
1 DPSO2 86 92.90 98 2.42 60 77.16 90 5.46
2 DDE1 87 92.49 97 2.14 54 76.22 90 5.87
2 DDE2 82 90.99 96 2.62 62 76.40 90 5.63
2 DPSO1 82 91.55 96 2.61 64 76.97 88 5.25
2 DPSO2 83 91.99 98 3.04 62 77.55 90 5.82
4 DDE1 83 92.37 97 2.47 61 75.90 90 6.23
4 DDE2 82 90.40 97 3.14 64 76.05 88 5.32
4 DPSO1 83 90.91 97 3.00 58 76.77 91 6.42
4 DPSO2 85 92.80 98 2.48 62 76.90 88 5.54
6 DDE1 84 92.71 96 2.11 58 76.59 87 5.92
6 DDE2 83 90.45 96 3.22 58 75.89 87 6.20
6 DPSO1 84 91.27 96 2.85 58 76.47 90 6.04
6 DPSO2 82 91.67 98 3.33 61 75.48 90 5.66
8 DDE1 85 92.34 96 1.93 61 76.53 87 5.60
8 DDE2 82 90.64 95 2.66 60 76.06 91 5.83
8 DPSO1 84 90.94 96 2.79 61 77.00 90 5.83
8 DPSO2 80 92.51 97 2.67 60 77.16 90 6.26

Μελέτη του χρόνου εκτέλεσης και της επιτάχυνσης των Παράλληλων ή/και
κατανεμημένων αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ

Για την καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων αλ-
γορίθμων, μελετάται ο χρόνος που απαιτείται από τον εκάστοτε αλγόριθμο για να
συγκλίνει σε μία λύση του προβλήματος, με συγκεκριμένη ακρίβεια. Για κάθε πει-
ραματική προσομοίωση, υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτεί ο εκάστοτε αλγόριθμος
μέσω του χρονομέτρου της βιβλιοθήκης που υλοποιεί το πρότυπο MPI, (MPI Wtime).
Αυτή η διαδικασία είναι ένα υψηλής ακρίβειας χρονόμετρο, το οποίο υπολογίζει το
χρόνο του ρολογιού (wall-clock time) που πέρασε μεταξύ δύο διαδοχικών κλήσεων
της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, στο Σχήμα 7.4 και στο Σχήμα 7.5a απεικονίζονται ο
μέσος χρόνος ρολογιού που απαιτείται από τον εκάστοτε αλγόριθμο να βγει λύση στο
εκάστοτε πρόβλημα. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι κατανεμημένοι ΔΕΑ εί-
ναι πολύ γρηγορότεροι συγκριτικά με τους αντίστοιχους αλγορίθμους ΒΣΣ, για όλα
τα προβλήματα. Μεταξύ των κατανεμημένων ΔΕΑ, ο DDE1 είναι πιο γρήγορος από
των DDE2. Στην περίπτωση των κατανεμημένων αλγορίθμων ΒΣΣ ο DPSO1 λειτουρ-
γεί πιο γρήγορα έναντι του DPSO2 στα προβλήματα MONK1 και MONK2, ενώ αυτή
η συμπεριφορά αντιστρέφεται στα προβλήματα MONK3 και Sonar. Στην περίπτωση
του προβλήματος BCWD και οι δύο κατανεμημένοι αλγόριθμοι ΒΣΣ λειτουργούν
παρόμοια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατηγική μετάλλαξης που ενσωματώνει ο αλγόριθ-
μος DDE1, (DE/best/1), έχει τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα, και χρησιμοποιεί το
καλύτερο άτομο της τρέχουσας γενιάς για να εξελίξει τα άτομα του πληθυσμού που
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Πίνακας 7.11: Πειραματικά αποτελέσματα της ικανότητας γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ
μέσω των ΚΔΕΑ και ΚΒΣΣ, για το πρόβλημα κατηγοριοποίησης «Διάγνωση Καρκίνου του
Μαστού» BCWD.

Πλήθος BCWD: Ικανότητα γενίκευσης (%)
Κόμβων Αλγόριθμος Min Mean Max St.D.

1 DDE1 92 95.43 98 1.38
1 DDE2 91 95.54 98 1.23
1 DPSO1 93 95.83 98 1.16
1 DPSO2 92 95.86 99 1.26
2 DDE1 92 95.32 98 1.27
2 DDE2 91 95.47 98 1.38
2 DPSO1 92 95.68 99 1.35
2 DPSO2 92 95.76 99 1.29
4 DDE1 90 95.35 98 1.44
4 DDE2 91 95.52 98 1.29
4 DPSO1 91 95.67 99 1.38
4 DPSO2 92 95.66 99 1.31
6 DDE1 92 95.50 98 1.28
6 DDE2 92 95.53 98 1.20
6 DPSO1 92 95.82 98 1.25
6 DPSO2 92 95.65 99 1.40
8 DDE1 92 95.35 98 1.33
8 DDE2 91 95.46 98 1.41
8 DPSO1 92 95.55 98 1.27
8 DPSO2 91 95.64 99 1.40

εφαρμόζεται. Αντιθέτως, ο αλγόριθμος DDE2 έχει ολικό διερευνητικό χαρακτήρα και
ενσωματώνει τη στρατηγική μετάλλαξης DE/rand/1, η οποία παράγει τα νέα μεταλ-
λαγμένα άτομα επιλέγοντας τυχαία άτομα από τον εκάστοτε πληθυσμό. Συνεπώς,
ο αλγόριθμος DDE1 συγκλίνει γρηγορότερα σε ένα τοπικό (ή ολικό) ελάχιστο, ενώ
ο αλγόριθμος DDE2 εξερευνά περισσότερο το χώρο αναζήτησης του προβλήματος.
Έτσι σε ένα άγνωστο πρόβλημα η εφαρμογή και των δύο αλγορίθμων είναι αναγ-
καία. Ακόμα, κάποιος μπορεί να ακολουθήσει μία πιο ευφυή στρατηγική, χρησιμο-
ποιώντας αρχικά τον αλγόριθμο DDE2 για να κάνει καλύτερη αναζήτηση στο χώρο
και στην πορεία της εξελικτικής διαδικασίας να εφαρμόσει τον αλγόριθμο DDE1

για να παράγει καλύτερης ποιότητας λύσεις με μεγαλύτερη γενίκευση [76, 288].
Στην περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί μόνο ένας αλγόριθμος σε ένα άγνωστο
πρόβλημα, συνίσταται η εφαρμογή του αλγορίθμου DDE1.

Παράλληλα με τις παραπάνω μετρήσεις, υπολογίζεται η επιτάχυνση (Speedup)
που επιτεύχθηκε από τους κατανεμημένους αλγόριθμους για την επίλυση του εκά-
στοτε προβλήματος. Ο υπολογισμός της επιτάχυνσης ενός παράλληλου ή/και κατα-
νεμημένου αλγόριθμου είναι ένας ευρέως αποδεκτός τρόπος μέτρησης της αποδοτι-
κότητας του. Η επιτάχυνση συγκρίνει το χρόνο εκτέλεσης του εκάστοτε αλγορίθμου
όταν κάθε υπο-πληθυσμός ανατεθεί σε διαφορετικό επεξεργαστή, συγκριτικά με
το χρόνο εκτέλεσης αν όλοι οι υπο-πληθυσμοί ανατεθούν σε ένα μόνο επεξεργα-
στή. Στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες μεθοδολογίες για να μετρηθεί η
επιτάχυνση ενός παράλληλου ή κατανεμημένου αλγορίθμου. Εδώ χρησιμοποιείται
η επιτάχυνση όπως ορίζεται στην εργασία [3], ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, για να
πραγματοποιηθεί μία δίκαιη σύγκριση μεταξύ της σειριακής και της παράλληλης
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Σχήμα 7.4: Μέσος χρόνος εκτέλεσης για την εκπαίδευση των Πι-Σίγμα ΤΝΔ από τους αλγο-
ρίθμους DDE1, DDE2, DPSO1 και DPSO2, για τα προβλήματα κατηγοριοποίησηςMONK και
Sonar, καθώς αυξάνεται το πλήθος των υπολογιστικών κόμβων του περιβάλλοντος (Number
of CPUs).
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ή κατανεμημένης έκδοσης ενός αλγορίθμου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις [3,246]:

– πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσοι χρόνοι εκτέλεσης από πολλές προσομοιώ-
σεις και όχι μόνο από μία,

– η υλοποίηση του εκάστοτε αλγορίθμου πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια σε σει-
ριακά και παράλληλα ή κατανεμημένα συστήματα και

– ο εκάστοτε αλγόριθμος πρέπει να εκτελείται μέχρι να συγκλίνει σε μία υπο-
ψήφια λύση με συγκεκριμένη ακρίβεια. Συνήθως τίθεται ένα κατώφλι της ελά-
χιστης επιθυμητής ακρίβειας.

Στο Σχήμα 7.5b και στο Σχήμα 7.6 απεικονίζεται η επιτάχυνση που παρατηρείται
για τα προβλήματα BCWD, MONK1, MONK2, MONK2 και Sonar. Συγκεκριμένα,
στα παραπάνω σχήματα απεικονίζεται η μέση επιτάχυνση (average speedup) που
επιτεύχθηκε από τον εκάστοτε αλγόριθμο σε 1000 ανεξάρτητες προσομοιώσεις, για
συστήματα με 1, 2, 4, 6 και 8 υπολογιστικούς κόμβους. Για κάθε προσομοίωση ορί-
ζεται ως κοινός στόχος το ΜΤΣ να είναι μικρότερο του 0.01. Όπως παρατηρείται στα
παραπάνω σχήματα, καθώς αυξάνονται οι υπολογιστικοί κόμβοι, οι κατανεμημένοι
αλγόριθμοι ΒΣΣ και ΔΕΑ ανάλογα με το πρόβλημα που εφαρμόζονται παρουσιάζουν
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Σχήμα 7.5: a.) Μέσος χρόνος εκτέλεσης για την εκπαίδευση των Πι-Σίγμα ΤΝΔ από τους
αλγορίθμους DDE1, DDE2, DPSO1 και DPSO2, και β.) Επιτάχυνση αυτών (Speedup) συγ-
κριτικά με την αντίστοιχη σειριακή έκδοση τους, για το πρόβλημα κατηγοριοποίησης
«Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού» BCWD, καθώς αυξάνεται το πλήθος των υπολογιστικών
κόμβων του περιβάλλοντος (Number of CPUs).
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Σχήμα 7.6: Επιτάχυνση (Speedup) της διαδικασίας εκπαίδευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ μέσω
των αλγορίθμων DDE1, DDE2, DPSO1 και DPSO2, συγκριτικά με την αντίστοιχη σειριακή
έκδοση τους, για τα προβλήματα κατηγοριοποίησης MONK και Sonar, καθώς αυξάνεται το
πλήθος των υπολογιστικών κόμβων του περιβάλλοντος (Number of CPUs).
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ικανοποιητική επιτάχυνση. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν την επιτάχυνση του εκάστοτε αλγορίθμου, όπως ο φόρτος εργασίας του
συστήματος εφαρμογής, ή του τοπικού δικτύου, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης
των διαθέσιμων πόρων από άλλους χρήστες [3, 124, 126]. Παρόλα αυτά, οι κατα-
νεμημένες εκδόσεις τόσο των αλγορίθμων ΒΣΣ, όσο και των ΔΕΑ, είναι ικανές να
παράγουν ικανοποιητική μέση επιτάχυνση, η οποία υπερκαλύπτει τις λειτουργικές
επιβαρύνσεις του φόρτου εργασία και των επικοινωνιών μεταξύ των υπολογιστικών
κόμβων.

Συγκεκριμένα στα προβλήματα BCWD, MONK2 και Sonar, καθώς αυξάνονται
οι υπολογιστικοί κόμβοι, οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν μέση επιτάχυνση κοντά στο
2, ενώ στα προβλήματα MONK1 και MONK3 κοντά στο 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
καλύτερη επιτάχυνση παρατηρείται στην περίπτωση των 8 υπολογιστικών κόμβων
του προβλήματος MONK3, από τον αλγόριθμο DDE1. Σε αυτή την περίπτωση ο
χρόνος εκτέλεσης του DDE1 είναι 3.2 φορές γρηγορότερος συγκριτικά με το χρόνο
εκτέλεσης του ίδιου αλγορίθμου σε ένα υπολογιστικό κόμβο. Γενικά μεταξύ όλων των
αλγορίθμων, οι DDE1 και DPSO2 παρουσιάζουν καλύτερη επιτάχυνση, με τον DDE1

να έχει την καλύτερη συμπεριφορά σε όλα τα προβλήματα. Τέλος, στην περίπτωση
που πρέπει να εφαρμοστεί μόνο ένας αλγόριθμος σε ένα άγνωστο πρόβλημα, για
ακόμα μία φορά συνίσταται η εφαρμογή του αλγορίθμου DDE1.

7.6 Συμπεράσματα - Συνεισφορά

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μελέτη των Πι-Σίγμα ΤΝΔ τα οποία ανήκουν
στην κλάση Υψηλής Τάξης ΤΝΔ. Για την εκπαίδευση αυτών προτείνεται η εφαρμογή
αλγορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού και συγκεκριμένα των αλγορίθμων Βελτιστο-
ποίησης Σμήνους Σωματιδίων και των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Συγκεκρι-
μένα εφαρμόζονται οι σειριακές και οι παράλληλες ή/και κατανεμημένες εκδόσεις
αυτών για την εκπαίδευση Πι-Σίγμα ΤΝΔ με ακέραια βάρη και συναρτήσεις ενερ-
γοποίησης κατώφλια. Η φύση των εκπαιδευόμενων Πι-Σίγμα ΤΝΔ με ακέραια βάρη
και συναρτήσεις ενεργοποίησης κατώφλια απαιτούν την εφαρμογή μεθόδων ολι-
κής βελτιστοποίησης. Γενικά οι αλγόριθμοι ολικής βελτιστοποίησης και ειδικότερα
οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο, ενσωματώνουν αποτε-
λεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς αναζήτησης, που αποφεύγουν τη σύγ-
κλιση σε περιοχές τοπικών ελαχίστων και επομένως βελτιώνουν τη διαδικασία εκ-
παίδευσης των ΤΝΔ. Επιπλέον, οι δυνατότητες των ενσωματωμένων αλγορίθμων να
χειρίζονται διακριτές, μη-διαφορίσιμες, ασυνεχείς αντικειμενικές συναρτήσεις με
πολλαπλά τοπικά βέλτιστα, βοηθούν στην αποτελεσματική εκπαίδευση ΤΝΔ κατάλ-
ληλων για υλοποίηση σε υλικό (hardware–friendly), όπως είναι τα Πι-Σίγμα ΤΝΔ με
ακέραια βάρη και για συναρτήσεις ενεργοποίησης κατώφλια.

Οι παράλληλες ή/και κατανεμημένες εκδόσεις των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ εν-
σωματώνουν το μοντέλο των νησιών κατά το οποίο σε κάθε κόμβο του υπολογιστικού
περιβάλλοντος ανατίθεται ένας υπο-πληθυσμός από υποψήφιες λύσεις προς εξέλιξη.
Οι υπο-πληθυσμοί εξελίσσονται ανεξάρτητα και παράλληλα, ενώ για να επιτραπεί
η συνεργασία μεταξύ τους εφαρμόζεται περιστασιακά η μετανάστευση των καλύτε-
ρων ατόμων. Τέτοιου είδους παράλληλης ή κατανεμημένης υλοποίησης αλγορίθμων
ΕΥ βοηθούν στην παράλληλη αναζήτηση του χώρου βελτιστοποίησης, ενισχύουν τη
διαδικασία εκπαίδευσης και την ικανότητα γενίκευσης των ΤΝΔ, καθώς και επι-
ταχύνουν τη διαδικασία εκπαίδευσης λόγω της χρήσης πολλαπλών υπολογιστικών
κόμβων.

Η απόδοση των Πι-Σίγμα ΤΝΔ αξιολογείται μέσω αρκετών γνωστών προβλημάτων
εκπαίδευσης ΤΝΔ και τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προτεινόμενοι
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τρόποι εκπαίδευσης τόσο οι σειριακοί όσο, και οι παράλληλοι ή/και κατανεμημένοι
είναι αξιόπιστοι, σθεναροί και παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά απόδοσης. Η χρήση
του μοντέλου νησιών επέφερε σημαντική επιτάχυνση στη διαδικασία εκπαίδευσης,
φτάνοντας έως και 3.2 φορές πιο γρήγορη εκπαίδευση συγκριτικά με τις σειρια-
κές υλοποιήσεις των αλγορίθμων. Τα εκπαιδευμένα ΤΝΔ κατάφεραν να αντιμετωπί-
σουν δύσκολα προβλήματα κατηγοριοποίησης εμφανίζοντας πολύ καλή ικανότητα
γενίκευσης. Μεταξύ των αλγορίθμων που υλοποιήθηκαν ο Διαφοροεξελικτικός Αλ-
γόριθμος DDE1 ήταν εμφανώς ο πιο γρήγορος από όλους τους αλγορίθμους που
υλοποιήθηκαν. Γενικά παρατηρείται ότι όταν στο μοντέλο των νησιών εφαρμόζε-
ται η διαδικασία της μετανάστευσης ευνοούνται αλγόριθμοι με τοπικό διερευνητικό
χαρακτήρα [80,287] Έτσι, στην περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί μόνο ένας αλ-
γόριθμος σε ένα άγνωστο πρόβλημα, συνίσταται η εφαρμογή του αλγορίθμου DDE1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση των ακέραιων βαρών μικρού εύρους ή των
κατωφλιών ως συναρτήσεις ενεργοποίησης δεν επηρέασαν αρνητικά την απόδοση
και την ικανότητα γενίκευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ. Μελλοντικά χρειάζεται να υλοποι-
ηθούν διαφορετικές κλάσεις αλγορίθμων Εξελικτικού Υπολογισμού για να μελετη-
θεί η ικανότητα εκπαίδευσης και γενίκευσης τους σε Υψηλής Τάξης ΤΝΔ. Ακόμα,
χρειάζεται να μελετηθεί κατά πόσο είναι δυνατόν να επιλυθούν προβλήματα του
πραγματικού κόσμου με όσο το δυνατόν μικρότερο εύρος ακέραιων βαρών. Τέλος,
αξίζει να μελετηθεί η επίδραση διαφορετικών μοντέλων παράλληλης επεξεργασίας,
όπως τα ιεραρχικά μοντέλα, στην απόδοση και ικανότητα γενίκευσης των Πι-Σίγμα
ΤΝΔ.
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Συμπεράσματα της Διατριβής

Είναι σημαντικό να μην σταματάς να εξετάζεις.
Η περιέργεια έχει λόγο που υπάρχει.

—Albert Einstein (1879–1955)

Στο κεφάλαιο αυτό ανακεφαλαιώνονται τα βασικά συμπεράσματα της παρού-
σας διδακτορικής διατριβής. Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτέ-
λεσε η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών που βασίζονται στην

Υπολογιστική Νοημοσύνη και την Ευφυή Βελτιστοποίηση, κυρίως για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων αριθμητικής Bελτιστοποίησης. Κύριο συστατικό αυτών είναι
οι μεθοδολογίες Ολικής Bελτιστοποίησης που είναι εμπνευσμένες από τις αρχές του
Εξελικτικού Υπολογισμού. Η ευρύτητα εφαρμογών της Ολικής Bελτιστοποίησης και
των επιστημονικών περιοχών που χρησιμοποιείται, αντικατοπτρίζει τη μεγάλη ση-
μασία και χρησιμότητά της στη σύγχρονη επιστήμη. Παρόλο που έχουν προταθεί
διάφοροι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης σύμφωνα με τις αρχές του Εξελικτικού Υπο-
λογισμού, ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος εξαιρετικά πολύπλοκων εφαρμογών του
πραγματικού κόσμου δημιουργεί την ανάγκη για ανάπτυξη νέων, καινοτόμων με-
θοδολογιών. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι απαραίτητο να αξιοποιούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των προβλημάτων βελτιστοποίησης με ένα «ευφυή» τρόπο, καθώς
και να είναι ικανές να προσαρμόζονται σε αυτά, ενσωματώνοντας ή συνδυάζοντας
γνώση από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Η δομή της διατριβής χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρθη-
καν τα απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία, οι έννοιες και μεθοδολογίες για την κατα-
νόηση της διατριβής, ενώ τα επόμενα μέρη αποτελούν το πρωτότυπο ερευνητικό έργο
και τη συνεισφορά αυτής. Έτσι στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν τέσσερις νέες,
καινοτόμες οικογένειες αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, για την επίλυση αριθμητικών
προβλημάτων βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς, έχοντας είτε ένα, είτε πολλα-
πλούς ολικούς βελτιστοποιητές. Όλες οι οικογένειες μεθόδων βασίστηκαν σε κοινές
παρατηρήσεις των δομικών χαρακτηριστικών των ΒΣΣ και ΔΕΑ, ενώ η κάθε προτει-
νόμενη οικογένεια τις αξιοποίησε με διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας καινοτό-
μες μεθόδους με αρκετά ενδιαφέρουσες ιδιότητες και δυναμική. Το τελευταίο μέ-
ρος μελετήθηκε η ανάπτυξη μεθόδων ολικής βελτιστοποίησης για την εκπαίδευση
Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, σε σειριακά και παράλληλα ή/και κατανεμημένα
υπολογιστικά συστήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα των ζητημάτων που πραγ-
ματεύονται σε κάθε κεφάλαιο της διατριβής.

Το πρωτότυπο ερευνητικό έργο της διατριβής ξεκινά στο Κεφάλαιο 3 παρουσιά-
ζοντας μία νέα οικογένεια στρατηγικών μετάλλαξης των Διαφοροεξελικτικών Αλγο-
ρίθμων, η οποία εκμεταλλεύεται τη δυναμική και τα χωρικά χαρακτηριστικά των
κλασικών ΔΕΑ, σε μία προσπάθεια να βελτιώσει τη δυναμική και την απόδοση τους.
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Συγκεκριμένα, πειραματικές προσομοιώσεις έδειξαν ότι κατά την εξελικτική διαδι-
κασία των ΔΕΑ, τα άτομα του πληθυσμού τους παρουσιάζουν μία δομή ομαδοποί-
ησης στις περιοχές των ελαχιστοποιητών του εκάστοτε προβλήματος. Ως εκ τούτου,
αξιοποιώντας αυτή την παρατήρηση προτείνεται μία απλή και «ευφυής» διαδικασία
επιλογής ατόμων του πληθυσμού προς εξέλιξη, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από
τα χωρικά χαρακτηριστικά τους. Το πλαίσιο της προτεινόμενης οικογένειας ΔΕΑ
είναι γενικό, καθώς δεν εξαρτάται από την εκάστοτε στρατηγική μετάλλαξης και
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ΔΕΑ.

Η ενσωμάτωση αυτού σε πλειάδα διαφορετικών κλασικών ΔΕΑ και η αξιολόγηση
τους μέσω εκτενών πειραματικών αποτελεσμάτων έδειξαν ότι το προτεινόμενο πλαί-
σιο είναι ικανό να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση στρατηγικών μετάλλαξης των
ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα. Το προτεινόμενο πλαίσιο προάγει την το-
πική εξερεύνηση ορισμένων περιοχών του χώρου αναζήτησης, έτσι η ενσωμάτωσή
του σε στρατηγικές μετάλλαξης με τοπικό διερευνητικό χαρακτήρα δεν φαίνεται να
βελτιώνει σημαντικά την απόδοση τους. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτές
τις περιπτώσεις, πολύ σπάνια επιφέρει επιδείνωση της απόδοσης τους. Επιπρόσθετα,
πειραματικά αποτελέσματα σε γνωστούς ΔΕΑ με διαφορετικά χαρακτηριστικά πα-
ρουσίασε είτε σημαντική βελτίωση της απόδοσης τους, είτε στατιστικά παρόμοια
συμπεριφορά. Η βασική επίδραση του προτεινόμενου πλαισίου παρατηρήθηκε σε
υψηλής διάστασης, σύνθετες συναρτήσεις που έχουν στη δομή τους μεγάλο πλήθος
τοπικών ελαχιστοποιητών. Η βελτίωση των επιδόσεων αυτής της οικογένειας έρχεται
με μια επιπλέον υπολογιστική επιβάρυνση που οφείλεται κυρίως στον υπολογισμό
των αποστάσεων μεταξύ των ατόμων του πληθυσμού. Αυτή η επιβάρυνση μπορεί
να είναι σημαντική όταν το υπολογιστικό κόστος των συναρτησιακών υπολογισμών
είναι ασήμαντο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου
μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο αν η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων λύσεων
είναι σημαντική. Αντιθέτως, όταν το υπολογιστικό κόστος των συναρτησιακών υπο-
λογισμών είναι σημαντικό, η υπολογιστική επιβάρυνση του προτεινόμενου πλαισίου
είναι αμελητέα.

Το ερευνητικό έργο της διατριβής συνεχίζεται στο Κεφάλαιο 4 μελετώντας, ανα-
πτύσσοντας και προτείνοντας ένα υβριδικό σχήμα μεταξύ των αλγορίθμων Βελτι-
στοποίησης Σμήνους Σωματιδίων και των Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων. Προ-
σπαθώντας να κατανοηθεί η συμπεριφορά και τα χωρικά χαρακτηριστικά του σμή-
νους σωματιδίων των αλγορίθμων ΒΣΣ, παρατηρήθηκε παρόμοια χωρική συμπε-
ριφορά όπως στην περίπτωση των πληθυσμών των ΔΕΑ. Ειδικότερα, δείχθηκε ότι
κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας του αλγορίθμου ΒΣΣ, η κοινωνική
και γνωστική εμπειρία κάθε σωματιδίου του σμήνους (σμήνος μνήμης), τείνει να
διασκορπίζεται στην περιοχή γύρω από τους βελτιστοποιητές του εκάστοτε προβλή-
ματος. Ως εκ τούτου, σε μία προσπάθεια αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτής της
χαρακτηριστικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνολική απόδοση και
τα χαρακτηριστικά σύγκλισης του αλγορίθμου ΒΣΣ, προτείνεται ένα νέο υβριδικό
πλαίσιο. Σκοπός αυτού είναι να εξελίξει αποτελεσματικά την κοινωνική και γνω-
στική εμπειρία του σμήνους, χωρίς να καταστραφούν οι δυνατότητες αναζήτησης
του αλγορίθμου ΒΣΣ. Μέσω μιας απλής διαδικασίας προτείνεται μετά από κάθε
βήμα εξέλιξης του αλγορίθμου ΒΣΣ, να εξελίσσεται η κοινωνική και γνωστική εμ-
πειρία του σμήνους μέσω ενός Διαφοροεξελικτικού Αλγορίθμου. Κατά τη διάρκεια
της εξελικτικής διαδικασίας το νέο υβριδικό σχήμα έχει την ικανότητα, είτε να εν-
τοπίσει καλύτερες περιοχές του χώρου αναζήτησης, είτε να εκμεταλλευτεί γρήγορα
τις πολλά υποσχόμενες περιοχές που έχουν ήδη βρεθεί. Το προτεινόμενο υβριδικό
πλαίσιο είναι γενικό και επεκτάσιμο, καθώς είναι ανεξάρτητο από τα κύρια βήματα
εξέλιξης οποιουδήποτε αλγορίθμου ΒΣΣ.
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Συνδυάζοντας πλειάδα διαφορετικών αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ και αξιολογών-
τας τα παραγόμενα υβριδικά σχήματα μέσα από εκτενή πειραματικά αποτελέσματα
διαπιστώθηκε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο είναι αρκετά αποτελεσματικό και πολλά
υποσχόμενο. Η πειραματική ανάλυση ξεκάθαρα δείχνει ότι η ομάδα των στρατη-
γικών μετάλλαξης ΔΕΑ με ολικό διερευνητικό χαρακτήρα βελτιώνει σημαντικά τις
επιδόσεις του αλγορίθμου ΒΣΣ, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων του συνόλου συ-
ναρτήσεων. Η εφαρμογή αρκετών ΔΕΑ σε γνωστούς αλγορίθμους ΒΣΣ επέφερε πα-
ρόμοια συμπεριφορά. Οι παραγόμενοι υβριδικοί αλγόριθμοι είχαν σημαντικά κα-
λύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τους αντίστοιχους κλασικούς αλγορίθμους ΒΣΣ,
για την πλειοψηφία των περιπτώσεων που εξετάστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου ήταν απλή και άμεση. Συνεπώς, συνιστά-
ται ιδιαιτέρως η ενσωμάτωση του προτεινόμενου πλαισίου σε ένα αλγόριθμο ΒΣΣ.
Παρ ’όλα αυτά, πριν από την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου, θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων
που εφαρμόζονται. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η υβριδική παραλλαγή ενός αλγορίθ-
μου ΒΣΣ με έναν ΔΕΑ μπορεί να αλλάξει τη δυναμική σύγκλισης του συνολικού
σχήματος.

Εμπνευσμένοι από την αποδοτικότητα, τα πλεονεκτήματα και τα «ευφυή» χα-
ρακτηριστικά διάφορων αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ, στο Κεφάλαιο 5, αναπτύσσονται
νέες μέθοδοι Εξελικτικού Υπολογισμού και Νοημοσύνης Σμηνών, δημιουργώντας
καινοτόμα αυτο-προσαρμοζόμενα σχήματα τα οποία αξιοποιούν τη συμπεριφορά
και τα χαρακτηριστικά πολλών μεθόδων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ιδέες από
τη Θεωρία Φίλτρων και τη Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων, αναπτύσσεται ένα
αυτο-προσαρμοζόμενο σχήμα επιλογής αλγορίθμων το οποίο μπορεί να λαμβάνει
αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Το προτεινόμενο σχήμα βασίζεται στην εκτίμηση
των παραμέτρων μίας πολυωνυμικής κατανομής, η οποία έχει τη δυνατότητα να αν-
τιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές των πιθανοτήτων επιτυχίας των δια-
φορετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, το προτεινόμενο σχήμα
ενσωματώνει μία διαδικασία εκθετικής λήθης, η οποία έχει την ιδιότητα να ξεχνάει
την ιστορία της εξελικτικής διαδικασίας και να προσαρμόζει τις πιθανότητες επι-
τυχίας των αλγορίθμων κατάλληλα ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο εξέλιξης και το
εξεταζόμενο πρόβλημα.

Ως εκ τούτου, με βάση το προαναφερθέν σχήμα προτείνονται δύο νέες καινο-
τόμες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούν αλγορίθμους από τις οικογένειες των ΔΕΑ
και των αλγορίθμων ΒΣΣ. Η κάθε μέθοδος ενσωματώνει στη δομή της αλγορίθμους
με διαφορετικά χαρακτηριστικά από μία οικογένεια αλγορίθμων, έτσι ώστε να συν-
δυάσει τα πλεονεκτήματά και τη δυναμική τους. Εκτενή πειραματικά αποτελέσματα
καθώς και στατιστική ανάλυση αυτών, δείχνουν ότι οι προτεινόμενες μεθοδολογίες
είναι πολύ ελπιδοφόρες. Γενικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που εξετάστη-
καν παρουσιάζουν είτε παρόμοιες, είτε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με πλειάδα
ευρέως γνωστών και χρησιμοποιημένων αλγορίθμων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία
είναι σε θέση να προσαρμόζει κατάλληλα τις πιθανότητες επιτυχίας των αλγορίθμων
έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας να επιλέγεται ο κατάλληλος
αλγόριθμος για να αντιμετωπίσει το εκάστοτε πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
διαδικασία της εκθετικής λήθης βοηθάει τη μεθοδολογία να προσαρμοστεί άμεσα
και κατάλληλα σε ραγδαίες αλλαγές κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας.
Τέλος, από τα πειραματικά αποτελέσματα η διαδικασία εκθετικής λήθης φαίνεται
να επιδρά καλύτερα στα πιο δύσκολα προβλήματα.

Η διατριβή συνεχίζεται στο Κεφάλαιο 6 εξετάζοντας την ικανότητα εφαρμογής των
κλασικών ΔΕΑ για την εύρεση πολλαπλών ή όλων των ολικών ελαχιστοποιητών μιας
αντικειμενικής συνάρτησης. Εξετάζοντας τη δυναμική των πληθυσμών και τα χωρο-
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ταξικά τους χαρακτηριστικά παρατηρείται ότι, η προαναφερθείσα δομή ομαδοποί-
ησης των πληθυσμών γύρω από τις περιοχές των ελαχιστοποιητών, γίνεται συνεχώς
πιο ισχυρή κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, επωφελού-
μενοι από την εν λόγω συμπεριφορά, γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί η ικανότητα
των κλασικών ΔΕΑ έτσι ώστε να εντοπίζουν με ακρίβεια και να διατηρούν στους πλη-
θυσμούς τους πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές.

Για το σκοπό αυτό, προτείνονται δύο νέες καινοτόμες οικογένειες Διαφοροεξελι-
κτικών Αλγόριθμων που βασίζονται στις κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης των ΔEA.
Στην πρώτη οικογένεια ενσωματώνονται στη δομή των αλγορίθμων πληροφορίες από
τις πραγματικές γειτονιές των ατόμων του πληθυσμού τους, έχοντας ως άμεσο απο-
τέλεσμα τα άτομα του πληθυσμού να εξερευνούν αποτελεσματικά τις γειτονιές τους.
Παρ’ όλη την πολύ καλή απόδοση τους, η ενσωμάτωση και ο υπολογισμός πραγμα-
τικής χωρικής πληροφορίας απαιτεί μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Για αυτό το λόγο,
η δεύτερη οικογένεια αλγορίθμων αντί της χρησιμοποίησης της πραγματικής χω-
ρικής πληροφορίας, ενσωματώνει στη δομή των αλγορίθμων γειτονιές δεικτών. Με
αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ριζικά το υπολογιστικό κόστος των αλγορίθμων, ενώ πα-
ράλληλα διατηρείται η ικανότητα τους να εντοπίζουν και ταυτόχρονα να διατηρούν
πολλαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές στους πληθυσμούς τους. Αξίζει να σημειωθεί
πως οι δύο αυτές προσπάθειες αποτελούν τις πρώτες εργασίες στη διεθνή βιβλιογρα-
φία, που ασχολήθηκαν με τη δημιουργία στρατηγικών μετάλλαξης της οικογένεια
των Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων με πολ-
λούς ολικούς ελαχιστοποιητές.

Αξιολόγηση αυτών μέσω πειραματικών αποτελεσμάτων σε γνωστές συναρτήσεις
με πολλαπλούς ελαχιστοποιητές και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς και
συγκρίσεις με αρκετούς αλγόριθμους, από τη διεθνή βιβλιογραφία, δείχνουν ότι οι
προτεινόμενες οικογένειες αλγορίθμων παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις, είναι
ανταγωνιστικές και πολύ ελπιδοφόρες. Μπορούν δε να εντοπίσουν με ακρίβεια πολ-
λαπλούς ολικούς ελαχιστοποιητές και να τους διατηρήσουν στους πληθυσμούς τους
κατά την εξελικτική διαδικασία. Αναλυτικά, στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλγό-
ριθμοι της πρώτης οικογένειας είναι αποδοτικότεροι συγκριτικά με τους άλλους
αλγόριθμους. Εμφανίζουν καλύτερη ταχύτητα σύγκλισης εντοπίζοντας με ακρίβεια
όλους τους ολικούς ελαχιστοποιητές σε λιγότερους συναρτησιακούς υπολογισμούς.
Τέλος, στις περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζουν αρκετά καλή και σθεναρή
συμπεριφορά αναφορικά με το μέγεθος του πληθυσμού που χρειάζεται για να αν-
τιμετωπίσουν το εκάστοτε πρόβλημα. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η
οικογένεια αλγορίθμων που ενσωματώνει γειτονιές δεικτών. Συγκεκριμένα, οι αλ-
γόριθμοι με γειτονιές δεικτών μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια πολλαπλούς ολι-
κούς ελαχιστοποιητές και να τους διατηρήσουν στους πληθυσμούς τους κατά την
εξελικτική διαδικασία, με σημαντικά μικρότερο υπολογιστικό κόστος. Συγκριτικά
με την οικογένεια αλγορίθμων με πραγματικές γειτονιές, εμφανίζουν την καλύτερη
ταχύτητα σύγκλισης και αποδίδουν εξίσου καλά. Τέλος, στις περισσότερες των περι-
πτώσεων παρουσιάζουν καλή και σθεναρή συμπεριφορά αναφορικά με το μέγεθος
του πληθυσμού τους.

Η παρουσίαση του ερευνητικού έργου της διατριβής ολοκληρώνεται με το Κεφά-
λαιο 7, όπου προτείνεται και μελετάται η εφαρμογή μεθοδολογιών του Εξελικτικού
Υπολογισμού σε μία συγκεκριμένη κλάση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων Υψηλής
Τάξης. Πιο συγκεκριμένα, προτείναμε και μελετήσαμε διεξοδικά την ικανότητα εκ-
παίδευσης των κλασικών Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων και των αλγορίθμων Βελ-
τιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων, στην κλάση των Πι-Σίγμα ΤΝΔ, περιορίζοντας
τα βάρη των δικτύων σε ένα μικρό εύρος σύνολο ακέραιων τιμών, καθώς και χρη-
σιμοποιώντας συναρτήσεις ενεργοποίησης κατωφλιών. Οι μεθοδολογίες που χρησι-
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μοποιήθηκαν επεκτάθηκαν έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποδοτική υλοποίηση και
εφαρμογή τους σε παράλληλα ή/και κατανεμημένα υπολογιστικά περιβάλλοντα με
περισσότερο από ένα επεξεργαστές. Οι μεθοδολογίες αυτές βελτιώνουν τη διαδικα-
σία εκπαίδευσης των ΤΝΔ, διότι έχουν τη δυνατότητα συνήθως να αποφεύγουν τη
σύγκλισή σε ανεπιθύμητα τοπικά ελάχιστα, έχοντας έτσι μεγαλύτερη πιθανότητα να
καταλήξουν σε μία αποδοτικότερη λύση. Η χρήση ακέραιων βαρών και κατωφλιών
ως συναρτήσεις ενεργοποίησης μειώνει κατά πολύ την πολυπλοκότητα υλοποίησης
τους σε υλικό, διότι δεν υπάρχει ανάγκη να ενσωματωθεί μεγάλο μέγεθος μνήμης
καθώς και να σχεδιαστούν ή να υλοποιηθούν πολύπλοκες μη-γραμμικές συναρτή-
σεις ενεργοποίησης. Δύο κύρια χαρακτηριστικά τέτοιου είδους ΤΝΔ είναι η ανθεκτι-
κότητα τους στο θόρυβο των προτύπων εκπαίδευσης και η γρήγορη και αξιόπιστη
δυνατότητα μάθησης τους. Μέσα από αρκετά πειραματικά αποτελέσματα σε γνωστά
προβλήματα εκπαίδευσης ΤΝΔ, φαίνεται ότι, τόσο οι σειριακές όσο, και οι παράλλη-
λες ή/και κατανεμημένες εκδόσεις των προτεινόμενων μεθοδολογιών ενισχύουν τη
διαδικασία εκπαίδευσης και την ικανότητα γενίκευσης των ΤΝΔ, εμφανίζοντας γρή-
γορη, αξιόπιστη και σθεναρή εκπαίδευση. Τέλος, οι παράλληλες ή/και κατανεμη-
μένες εκδόσεις των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ βοηθούν στην παράλληλη αναζήτηση
του χώρου βελτιστοποίησης, καθώς επίσης ενισχύουν και επιταχύνουν τη διαδικα-
σία εκπαίδευσης των Πι-Σίγμα ΤΝΔ, λόγω της χρήσης πολλαπλών υπολογιστικών
κόμβων.

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήσαμε, αναπτύ-
ξαμε και θεμελιώσαμε νέες, καινοτόμες μεθόδους Εξελικτικού Υπολογισμού και
Ευφυούς Ολικής Βελτιστοποίησης. Βασιζόμενοι στις αρχές των Εξελικτικών Αλγο-
ρίθμων και της Νοημοσύνης Σμηνών και συγκεκριμένα στα βασικά χαρακτηριστικά
και τη δυναμική των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων και των
Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων, αναπτύχθηκαν τέσσερις νέες οικογένειες μεθοδο-
λογιών Ευφυούς Ολικής Βελτιστοποίησης. Μέσα από εκτενή πειραματικά αποτελέ-
σματα, στατιστική ανάλυση και σύγκριση αυτών με αλγορίθμους αιχμής της εκά-
στοτε μεθοδολογίας, δείχνεται ότι όλες οι οικογένειες μεθοδολογιών παρουσιάζουν
σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Επιπρόσθετα,
όλες οι προτεινόμενες οικογένειες μεθοδολογιών είναι γενικές, εύκολα επεκτάσιμες
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα για περαιτέρω έρευνα στην εκάστοτε
μεθοδολογία. Επιπλέον, οι δύο βασικές κλάσεις αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκαν για
να εκπαιδεύσουν μία ιδιαίτερη κλάση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων Υψηλής Τά-
ξης σε σειριακά και παράλληλα ή/και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα. Οι
προτεινόμενες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ήταν αξιόπιστες, γρήγορες, σθεναρές και
επιπλέον ενίσχυσαν τη διαδικασία εκπαίδευσης και την ικανότητα γενίκευσης των
ΤΝΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτότυπο ερευνητικό έργο της παρούσας διατριβής
δημοσιεύθηκε σε υψηλής ποιότητας διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ
ορισμένες από αυτές έτυχαν ιδιαίτερη σημασία και αποδοχή από την ερευνητική
κοινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλ-
γορίθμων με χωρικούς τελεστές που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3. Η εργασία που
περιγράφει αυτή την οικογένεια ΔΕΑ [84] δημοσιεύθηκε στο ειδικό τεύχος του διε-
θνές έγκριτου περιοδικού “IEEE Transactions on Evolutionary Computation” για
τους Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους. Το τεύχος αυτό θεωρείται ότι περιέχει την
αιχμή της έρευνας στη θεματολογία που άπτεται τους Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθ-
μους. Τέλος, η εργασία που περιγράφει τη μεθοδολογία εύρεσης πολλαπλών ολικών
βελτιστοποιητών με γειτονιές δεικτών [83], που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, ήταν
ανάμεσα στις πέντε καλύτερες εργασίες σε ένα από τα μεγαλύτερα και ευρέως απο-
δεκτά παγκόσμια συνέδρια Υπολογιστικής Νοημοσύνης, στο IEEE World Congress
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on Computational Intelligence 2012, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μπρισμπέιν
(Brisbane), της Αυστραλίας.



Βιβλιογραφία

[1] P. Adamidis, “Review of parallel genetic algorithms bibliography,” Automation
and Robotics Lab., Dept. of Electrical and Computer Eng., Aristotle University
of Thessaloniki, Greece., Tech. Rep., 1994. [193]

[2] E. Alba and M. Tomassini, “Parallelism and evolutionary algorithms,” IEEE
Transactions on Evolutionary Computation, vol. 6, no. 5, pp. 443–462, October
2002. [39, 193, 194, 195]

[3] E. Alba, “Parallel evolutionary algorithms can achieve super-linear perfor-
mance,” Information Processing Letters, vol. 82, no. 1, pp. 7–13, April 2002.
[195, 196, 216, 217, 219]

[4] E. Alba and J. M. Troya, “A survey of parallel distributed genetic algorithms,”
Complexity, vol. 4, no. 4, pp. 31–52, 1999. [193, 196]

[5] I. Aleksander and H. Morton, An introduction to neural computing. New York,
NY, USA: Van Nostrand Reinhold Co., 1990. [29]

[6] C. Anagnostopoulos, “A statistical framework for streaming data analysis,”
Ph.D. dissertation, Imperial College London, UK, January 2010. [126, 127]

[7] A. D. Anastasiadis, G. D. Magoulas, and M. N. Vrahatis, “New globally con-
vergent training scheme based on the resilient propagation algorithm,” Neu-
rocomputing, vol. 64, no. 0, pp. 253–270, 2005. [33, 188]

[8] P. J. Angeline, “Evolutionary optimization versus particle swarm optimiza-
tion: Philosophy and performance differences,” in EP ’98: Proceedings of the
7th International Conference on Evolutionary Programming VII. London, UK:
Springer-Verlag, 1998, pp. 601–610. [27]

[9] J. Apolloni, G. Leguizamon, J. Garcia-Nieto, and E. Alba, “Island based dis-
tributed differential evolution: An experimental study on hybrid testbeds,” in
Eighth International Conference on Hybrid Intelligent Systems, 2008. HIS ’08,
2008, pp. 696–701. [40]

[10] A. Asuncion and D. Newman, “UCI machine learning repository,” 2007.
[Online]. Available: http://www.ics.uci.edu/$\sim$mlearn/{MLR}epository.
html [205, 208, 212, 213]

[11] W. Atmar, “Notes on the simulation of evolution,” IEEE Transactions on Neu-
ral Networks, vol. 5, no. 1, pp. 130–147, January 1994. [16, 17]

[12] T. Baeck, U. Hammel, and H.-P. Schwefel, “Evolutionary computation: com-
ments on the history and current state,” IEEE Transactions on Evolutionary
Computation, vol. 1, no. 1, pp. 3–17, April 1997. [14, 15]

[13] T. Baeck, Evolutionary Algorithms in Theory and Practice: Evolution Strate-
gies, Evolutionary Programming, Genetic Algorithms. OUP USA, February
1996. [16, 17]

http://www.ics.uci.edu/$\sim $mlearn/{MLR}epository.html
http://www.ics.uci.edu/$\sim $mlearn/{MLR}epository.html


230 Βιβλιογραφία

[14] T. Baeck, D. B. Fogel, and Z. Michalewicz, Eds., Handbook of Evolutionary
Computation. Oxford University Press, 1997. [15, 16, 17, 37, 38, 49, 151,
152, 193, 194]

[15] J. E. Baker, “Reducing bias and inefficiency in the selection algorithm,” in
Proceedings of the Second International Conference on Genetic Algorithms on
Genetic algorithms and their application. Cambridge, Massachusetts, United
States: L. Erlbaum Associates Inc., 1987, pp. 14–21. [49]

[16] T. C. Belding, “The distributed genetic algorithm revisited,” in Proceedings
of the Sixth International Conference on Genetic Algorithms, L. Eshelman,
Ed. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 1995, pp. 114–121. [Online].
Available: citeseer.ist.psu.edu/belding95distributed.html [197, 198, 213]

[17] G. Beni and J. Wang, “Swarm intelligence,” in Proceedings of the 7th Annual
Meeting of the Robotic Society of Japan. Tokyo: RSJ Press, 1989, pp. 425–428.
[23]

[18] ——, “Swarm intelligence in cellular robotic systems,” in Robots and Biologi-
cal Systems: Towards a New Bionics?, ser. NATO ASI Series, P. Dario, G. San-
dini, and P. Aebischer, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 1993, vol. 102, pp.
703–712. [23]

[19] J. C. Bezdek, “What is computational intelligence?” in Computational Intel-
ligence, Imitating Life, J. M. Zurada, R. J. Marks, and C. J. Robinson, Eds.
IEEE Computer Society Press, 1994, pp. 1–12. [8]

[20] T. Blackwell and J. Branke, “Multiswarms, exclusion, and anti-convergence
in dynamic environments,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation,
vol. 10, no. 4, pp. 459–472, 2006. [72, 124]

[21] T. M. Blackwell and P. Bentley, “Improvised music with swarms,” in IEEE
Congress on Evolutionary Computation, 2002. (CEC 2002), vol. 2, 2002, pp.
1462–1467. [70, 72]

[22] A. L. Blum and R. L. Rivest, “Training a 3-node neural network is NP-
complete,” Neural Networks, vol. 5, no. 1, pp. 117–127, January 1992. [188]

[23] E. Bonabeau, M. Dorigo, and G. Theraulaz, Swarm Intelligence: From Natural
to Artificial Systems. OUP USA, October 1999. [23, 25]

[24] G. E. P. Box, “Evolutionary operation: A method for increasing industrial
productivity,” Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statis-
tics), vol. 6, no. 2, pp. 81–101, 1957. [14]

[25] D. Bratton and J. Kennedy, “Defining a standard for particle swarm opti-
mization,” in IEEE Swarm Intelligence Symposium, 2007. SIS 2007. IEEE,
April 2007, pp. 120–127. [26, 27, 87, 131]

[26] H. J. Bremermann, “Optimization through evolution and recombination,”
in Proceedings of the Conference on Self-Organizing Systems – 1962, M. C.
Yovits, G. T. Jacobi, and G. D. Golstine, Eds. Washington, DC: Spartan
Books, 1962, pp. 93–106. [14]

citeseer.ist.psu.edu/belding95distributed.html


Βιβλιογραφία 231

[27] J. Brest, S. Greiner, B. Boskovic, M. Mernik, and V. Zumer, “Self-Adapting
control parameters in differential evolution: A comparative study on numer-
ical benchmark problems,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation,
vol. 10, no. 6, pp. 646–657, 2006. [18, 21, 51, 56, 86, 87, 111, 124, 125, 140,
141]

[28] J. Brest and M. S. Maucec, “Self-adaptive differential evolution algorithm
using population size reduction and three strategies,” Soft Computing - A
Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, vol. 15, no. 11, pp.
2157–2174, 2011. [19]

[29] J. Brest and M. Sepesy Maučec, “Population size reduction for the differ-
ential evolution algorithm,” Applied Intelligence, vol. 29, no. 3, pp. 228–247,
2008. [18, 19]

[30] J. Brest, A. Zamuda, B. Boskovic, M. S. Maucec, and V. Zumer, “High-
dimensional real-parameter optimization using self-adaptive differential evo-
lution algorithm with population size reduction,” in IEEE Congress on Evolu-
tionary Computation, 2008, pp. 2032–2039. [19]

[31] R. Brits, A. P. Engelbrecht, and F. V. D. Bergh, “A niching particle swarm
optimizer,” in Proceedings of the Conference on Simulated Evolution And Learn-
ing, 2002, pp. 692–696. [153]

[32] E. Cantú-Paz, “A survey of parallel genetic algorithms,” Calculateurs Paral-
lèles, Réseaux et Systèmes Répartis, vol. 10, no. 2, pp. 141–171, 1998. [193,
194, 195, 196]

[33] ——, Efficient and Accurate Parallel Genetic Algorithms. Norwell, MA, USA:
Kluwer Academic Publishers, 2000. [40, 193, 195, 196, 197]

[34] A. Caponio, F. Neri, and V. Tirronen, “Super-fit control adaptation in
memetic differential evolution frameworks,” Soft Computing - A Fusion of Foun-
dations, Methodologies and Applications, vol. 13, no. 8-9, pp. 811–831, 2009.
[42]

[35] U. K. Chakraborty, Advances in Differential Evolution. Springer Publishing
Company, Incorporated, 2008. [15, 18, 21, 43, 51, 87, 201]

[36] B. Chapman, G. Jost, and R. van der Pas, Using OpenMP: Portable Shared
Memory Parallel Programming. The MIT Press, 2007. [200]

[37] Y. Chauvin and D. E. Rumelhart, Eds., Backpropagation: Theory, Architec-
tures, and Applications. Psychology Press, Mar. 1995. [32, 33, 188]

[38] K. Chellapilla and D. Fogel, “Evolution, neural networks, games, and intel-
ligence,” Proceedings of the IEEE, vol. 87, no. 9, pp. 1471–1496, September
1999. [7, 8]

[39] Z. Chen, Computational Intelligence for Decision Support, 1st ed. CRC Press,
Nov. 1999. [9]

[40] A. Chipperfield and P. Fleming, “Parallel genetic algorithms,” in Parallel and
Distributed Computing Handbook, A. Y. H. Zomaya, Ed. MacGraw-Hill, 1996,
pp. 1118–1143. [193]



232 Βιβλιογραφία

[41] M. Clerc and J. Kennedy, “The particle swarm - explosion, stability, and con-
vergence in a multidimensional complex space,” IEEE Transactions on Evolu-
tionary Computation, vol. 6, no. 1, pp. 58–73, 2002. [26, 27, 71, 72, 75, 87,
124, 128, 131, 204]

[42] M. Clerc, Particle Swarm Optimization. ISTE Publishing Company, 2006.
[26, 69, 71, 128, 188]

[43] ——, “Standard particle swarm optimization, from 2006 to 2011,”
http://www.particleswarm.info/, Tech. Rep., 2011. [26, 85]

[44] J. P. Cohoon, S. U. Hegde, W. N. Martin, and D. Richards, “Punctuated equi-
libria: a parallel genetic algorithm,” in Proceedings of the Second International
Conference on Genetic Algorithms on Genetic algorithms and their application.
Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1987, pp. 148–154.
[197, 213]

[45] D. E. Comer and D. L. Stevens, Internetworking with TCP/IP, Vol. 3: Client-
Server Programming and Applications, Linux/Posix Sockets Version. Upper
Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2000, foreword By-Marshall T.
Rose. [200]

[46] W. J. Conover, Practical Nonparametric Statistics, 3rd ed. Wiley, December
1999. [94, 95]

[47] G. Cybenko, “Approximation by superpositions of a sigmoidal function,”
Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS), vol. 5, pp. 455–455,
1992. [32]

[48] C. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or
the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, 6th ed. John
Murray: London, UK, 1859. [Online]. Available: http://www.gutenberg.org/
etext/1228 [14]

[49] ——, On the Origin of Species, ser. Oxford World’s Classics, G. Beer, Ed. Ox-
ford University Press, Inc.: New York, NY, USA, 1998. [14]

[50] S. Das, A. Abraham, U. K. Chakraborty, and A. Konar, “Differential evolu-
tion using a Neighborhood-Based mutation operator,” IEEE Transactions on
Evolutionary Computation, vol. 13, no. 3, pp. 526–553, 2009. [21, 22, 38, 41,
56, 60, 111, 124, 125, 140, 141, 171]

[51] S. Das, A. Abraham, and A. Konar, “Particle swarm optimization and differ-
ential evolution algorithms: Technical analysis, applications and hybridiza-
tion perspectives,” in Advances of Computational Intelligence in Industrial Sys-
tems, ser. Studies in Computational Intelligence. Springer-Verlag, 2008, vol.
116, pp. 1–38. [70]

[52] S. Das, A. Konar, and U. K. Chakraborty, “Two improved differential evolu-
tion schemes for faster global search,” in GECCO ’05: Proceedings of the 2005
conference on Genetic and evolutionary computation. New York, NY, USA:
ACM, 2005, pp. 991–998. [21, 70]

[53] S. Das and P. N. Suganthan, “Differential evolution: A survey of the state-of-
the-art,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 15, no. 1, pp.
4–31, 2010. [15, 18, 21, 22, 23, 38, 41, 43, 83, 87, 124, 140, 158, 171]

http://www.gutenberg.org/etext/1228
http://www.gutenberg.org/etext/1228


Βιβλιογραφία 233

[54] S. Dasgupta, S. Das, A. Biswas, and A. Abraham, “On stability and conver-
gence of the population-dynamics in differential evolution,” AI Communica-
tions, vol. 22, no. 1, pp. 1–20, 2009. [18]

[55] L. N. de Castro, Fundamentals of Natural Computing (Chapman and Hall/Crc
Computer and Information Sciences). Chapman and Hall/CRC, 2006. [25]

[56] I. De Falco, D. Maisto, U. Scafuri, E. Tarantino, and A. Della Cioppa, “Dis-
tributed differential evolution for the registration of remotely sensed images,”
in Proceedings of the 15th Euromicro International Conference on Parallel, Dis-
tributed and Network-Based Processing, PDP ’07. Washington, DC, USA:
IEEE Computer Society, 2007, pp. 358–362. [40]

[57] I. De Falco, U. Scafuri, E. Tarantino, and A. Della Cioppa, “A distributed
differential evolution approach for mapping in a grid environment,” in 15th
EUROMICRO International Conference on Parallel, Distributed and Network-
Based Processing, 2007. PDP ’07, 2007, pp. 442 –449. [40]

[58] I. De Falco, A. Della Cioppa, D. Maisto, U. Scafuri, and E. Tarantino, “Satel-
lite image registration by distributed differential evolution,” in Proceedings of
the 2007 EvoWorkshops 2007 on EvoCoMnet, EvoFIN, EvoIASP, EvoINTERAC-
TION, EvoMUSART, EvoSTOC and EvoTransLog. Berlin, Heidelberg: Springer-
Verlag, 2007, pp. 251–260. [40]

[59] K. A. De Jong, “An analysis of the behavior of a class of genetic adaptive
systems.” Ph.D. dissertation, University of Michigan, USA, 1975. [152]

[60] M. A. M. de Oca, T. Stutzle, M. Birattari, and M. Dorigo, “Frankenstein’s
pso: A composite particle swarm optimization algorithm,” IEEE Transactions
on Evolutionary Computation, vol. 13, no. 5, pp. 1120–1132, 2009. [74]

[61] K. Deb, A. Anand, and D. Joshi, “A computationally efficient evolutionary al-
gorithm for Real-Parameter optimization,” Evolutionary Computation, vol. 10,
no. 4, pp. 371–395, 2002. [41]

[62] K. Deb and A. Saha, “Finding multiple solutions for multimodal optimiza-
tion problems using a multi-objective evolutionary approach,” in Proceedings
of the 12th annual conference on genetic and evolutionary computation. Port-
land, Oregon, USA: ACM, 2010, pp. 447–454. [153]

[63] J. Derrac, S. García, D. Molina, and F. Herrera, “A practical tutorial on the
use of nonparametric statistical tests as a methodology for comparing evolu-
tionary and swarm intelligence algorithms,” Swarm and Evolutionary Compu-
tation, vol. 1, no. 1, pp. 3–18, March 2011. [94, 95, 136, 138, 146, 148]

[64] B. Dorronsoro and E. Alba, Cellular Genetic Algorithms, ser. Operations Re-
search/Computer Science Interfaces Series. Springer Berlin Heidelberg,
2008, vol. 42. [39]

[65] Y. Dote and S. J. Ovaska, “Industrial applications of soft computing: a re-
view,” Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 9, pp. 1243–1265, September 2001.
[15]

[66] M. Drmota and R. Tichy, Sequences, Discrepancies and Applications.
Springer, 1997. [20]



234 Βιβλιογραφία

[67] R. Durbin and D. E. Rumelhart, “Product units: a computationally powerful
and biologically plausible extension to backpropagation networks,” Neural
Comput., vol. 1, no. 1, pp. 133–142, 1989. [190]

[68] R. C. Eberhart and J. Kennedy, “A new optimizer using particle swarm the-
ory,” in In Proceedings 6th Symposium on Micro Machine and Human Science,
Nagoya, Japan, 1995, pp. 39–43. [25, 69, 203]

[69] R. Eberhart, P. Simpson, and R. Dobbins, Computational intelligence PC
tools. San Diego, USA: Academic Press Professional, Inc., 1996. [9, 26,
27, 128, 203]

[70] R. C. Eberhart, Y. Shi, and J. Kennedy, Swarm Intelligence, 1st ed. Morgan
Kaufmann, April 2001. [23]

[71] A. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction. Halsted Press,
2002. [26, 69]

[72] A. P. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction, 2nd ed. Wiley
Publishing, 2007. [9]

[73] ——, “Heterogeneous particle swarm optimization,” in Proceedings of the 7th
international conference on Swarm intelligence, ser. ANTS’10. Berlin, Heidel-
berg: Springer-Verlag, 2010, pp. 191–202. [74]

[74] M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Higher–order neu-
ral networks training using differential evolution,” in International Conference
of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Crete, Greece. Weinheim,
Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006, pp. 376–379. [187,
188, 189, 192]

[75] ——, “Integer weight higher-order neural network training using distributed
differential evolution,” in International Conference of Computational Methods
in Sciences and Engineering. Crete, Greece: LSCCS, 2006. [187, 188, 189,
192, 201, 213]

[76] ——, “Balancing the exploration and exploitation capabilities of the differ-
ential evolution algorithm,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation,
2008. CEC 2008. (IEEE World Congress on Computational Intelligence), Hong
Kong, June 2008, pp. 2686–2693. [18, 21, 38, 43, 56, 93, 153, 154, 216]

[77] ——, “Evolutionary adaptation of the differential evolution control parame-
ters,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2009. CEC 2009, Trond-
heim, Norway, May 2009, pp. 1359–1366. [75]

[78] ——, Evolutionary Algorithm Training of Higher-Order Neural Networks. IGI
Global, 2009, pp. 57–85. [187, 188, 189, 192, 201, 203, 204]

[79] ——, “Evolving cognitive and social experience in particle swarm optimiza-
tion through differential evolution,” in IEEE Congress on Evolutionary Compu-
tation, 2010. CEC 2010. (IEEE World Congress on Computational Intelligence),
Barcelona, Spain, July 2010, pp. 1–8. [69, 79, 124]

[80] ——, “Hardware-friendly Higher-Order neural network training using dis-
tributed evolutionary algorithms,” Applied Soft Computing, vol. 10, no. 2, pp.
398–408, 2010. [33, 71, 72, 83, 187, 188, 189, 192, 201, 203, 204, 213, 220]



Βιβλιογραφία 235

[81] ——, “Finding multiple global optima exploiting differential evolution’s nich-
ing capability,” in IEEE Symposium Series in Computational Intelligence 2011
(SSCI 2011), Paris, France, 4 2011, pp. 1–8. [151, 168, 169, 182]

[82] ——, “Evolving cognitive and social experience in particle swarm optimization
through differential evolution: A hybrid approach,” Information Sciences, vol.
216, no. 0, pp. 50–92, 2012. [69, 71, 72, 79]

[83] ——, “Multimodal optimization using niching differential evolution with
index-based neighborhoods,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation,
2012. CEC 2012. (IEEE World Congress on Computational Intelligence), Bris-
bane, Australia, Juny 2012, pp. 1–8. [151, 182, 227]

[84] M. G. Epitropakis, D. K. Tasoulis, N. G. Pavlidis, V. P. Plagianakos, and
M. N. Vrahatis, “Enhancing differential evolution utilizing proximity-based
mutation operators,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 15,
no. 1, pp. 99–119, 2011. [18, 21, 23, 37, 38, 42, 47, 50, 83, 87, 92, 93, 121,
124, 140, 153, 154, 168, 171, 227]

[85] ——, “Tracking particle swarm optimizers: An adaptive approach through
multinomial distribution tracking with exponential forgetting,” in IEEE
Congress on Evolutionary Computation, 2012. CEC 2012. (IEEE World
Congress on Computational Intelligence), Brisbane, Australia, june 2012, pp.
1–8. [74, 123, 125, 128]

[86] M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Non-monotone
differential evolution,” in GECCO ’08: Proceedings of the 10th annual confer-
ence on Genetic and evolutionary computation. Atlanta, GA, USA: ACM, 2008,
pp. 527–528. [23]

[87] M. G. Epitropakis, D. K. Tasoulis, N. G. Pavlidis, V. P. Plagianakos, and
M. N. Vrahatis, “Tracking differential evolution algorithms: An adaptive ap-
proach through multinomial distribution tracking with exponential forget-
ting,” in Artificial Intelligence: Theories and Applications, ser. Lecture Notes
in Computer Science, I. Maglogiannis, V. Plagianakos, and I. Vlahavas, Eds.
Springer Berlin Heidelberg, 2012, vol. 7297, pp. 214–222. [123, 125, 140]

[88] S. E. Fahlman, “Faster-Learning Variations on Back-Propagation: An Empir-
ical Study,” in Proceedings, 1988 Connectionist Models Summer School. Los
Altos CA: Morgan-Kaufmann, 1998. [33, 188]

[89] H. Y. Fan and J. Lampinen, “A trigonometric mutation operation to differ-
ential evolution,” Journal of Global Optimization, vol. 27, pp. 105–129, 2003.
[21, 56]

[90] V. Feoktistov, Differential Evolution: In Search of Solutions, 1st ed. Springer,
October 2006. [18, 21]

[91] D. Fogel, Evolutionary Computation: Towards a New Philosophy of Machine
Intelligence. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1996. [16, 17, 18]

[92] D. B. Fogel, “Review of computational intelligence: Imitating life [book re-
views],” Proceedings of the IEEE, vol. 83, no. 11, p. 1588, November 1995. [9,
10]



236 Βιβλιογραφία

[93] L. J. Fogel, A. J. Owens, and M. J. Walsh, Artificial intelligence through sim-
ulated evolution. Wiley, 1966. [18]

[94] M. P. I. Forum, “Mpi: A message-passing interface standard,” Tech. Rep.
UT-CS-94-230, 1994. [200]

[95] I. Foster and C. Kesselman, “Globus: A metacomputing infrastructure
toolkit,” The International Journal of Supercomputer Applications and High
Performance Computing, vol. 11, no. 2, pp. 115–128, Summer 1997. [Online].
Available: citeseer.ist.psu.edu/article/foster96globus.html [200]

[96] A. Frank and A. Asuncion, “UCI machine learning repository,” 2010.
[Online]. Available: http://archive.ics.uci.edu/ml [205, 208, 211, 212]

[97] R. M. Friedberg, “A learning machine: Part i,” IBM Journal of Research and
Development, vol. 2, no. 1, pp. 2–13, January 1958. [14]

[98] R. M. Friedberg, B. Dunham, and J. H. North, “A learning machine: Part ii,”
IBM Journal of Research and Development, vol. 3, no. 3, pp. 282–287, July
1959. [14]

[99] E. Gabriel, G. E. Fagg, G. Bosilca, T. Angskun, J. J. Dongarra, J. M. Squyres,
V. Sahay, P. Kambadur, B. Barrett, A. Lumsdaine, R. H. Castain, D. J. Daniel,
R. L. Graham, and T. S. Woodall, “Open MPI: Goals, concept, and design
of a next generation MPI implementation,” in Proceedings, 11th European
PVM/MPI Users’ Group Meeting, Budapest, Hungary, September 2004, pp.
97–104. [200]

[100] S. García, A. Fernández, J. Luengo, and F. Herrera, “Advanced nonpara-
metric tests for multiple comparisons in the design of experiments in compu-
tational intelligence and data mining: Experimental analysis of power,” Infor-
mation Sciences, vol. 180, no. 10, pp. 2044–2064, May 2010. [94, 95, 136,
137, 138, 146, 148]

[101] A. Georgieva and I. Jordanov, “Global optimization based on novel heuris-
tics, low-discrepancy sequences and genetic algorithms,” European Journal
of Operational Research, vol. 196, no. 2, pp. 413–422, July 2009. [20]

[102] A. Ghosh, A. Chowdhury, R. Giri, S. Das, and S. Das, “A fitness-based
adaptation scheme for control parameters in differential evolution,” inGECCO
’10: Proceedings of the 12th annual conference comp on Genetic and evolution-
ary computation. New York, NY, USA: ACM, 2010, pp. 2075–2076. [21]

[103] A. Ghosh, S. Das, A. Chowdhury, and R. Giri, “An improved differential
evolution algorithm with fitness-based adaptation of the control parameters,”
Information Sciences, vol. 181, no. 18, pp. 3749–3765, September 2011. [21,
86]

[104] J. Ghosh, S. Chakravarthy, Y. Shin, C. Chau, L. Deuser, S. Beck, R. Still,
and J. Whiteley, “Adaptive kernel classifiers for short-duration oceanic sig-
nals,” in Proceedings of IEEE Conference on Neural Networks for Ocean Engi-
neering, C. H. Dagli, S. R. T. Kumara, and Y. C. Shin, Eds., 1991. [190]

[105] J. Ghosh and Y. Shin, “Efficient higher-order neural networks for classi-
fication and function approximation,” in International Journal of Neural Sys-
tems, vol. 3, 1992, pp. 323–350. [190, 192, 207]

citeseer.ist.psu.edu/article/foster96globus.html
http://archive.ics.uci.edu/ml


Βιβλιογραφία 237

[106] S. Ghosh, S. Das, D. Kundu, K. Suresh, and A. Abraham, “Inter-particle
communication and search-dynamics of lbest particle swarm optimizers: An
analysis,” Information Sciences, vol. 182, no. 1, pp. 156–168, January 2012.
[26, 27]

[107] C. L. Giles and T. Maxwell, “Learning invariance and generalization in a
high-order neural network,” Applied Optics, vol. 26, no. 23, pp. 4972–4978,
1987. [190]

[108] D. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine
Learning. Reading, MA: Addison Wesley, 1989. [18, 37, 188]

[109] D. E. Goldberg and J. Richardson, “Genetic algorithms with sharing for
multimodal function optimization,” in Proceedings of the Second International
Conference on Genetic Algorithms on Genetic algorithms and their application,
Hillsdale, NJ, USA, 1987, pp. 41–49. [151, 152]

[110] W. Gong, Álvaro Fialho, Z. Cai, and H. Li, “Adaptive strategy selection in
differential evolution for numerical optimization: An empirical study,” Infor-
mation Science, vol. 181, pp. 5364–5386, December 2011. [124, 140]

[111] M. Gorges-Schleuter, “Explicit parallelism of genetic algorithms through
population structures,” in PPSN I: Proceedings of the 1st Workshop on Par-
allel Problem Solving from Nature. London, UK: Springer-Verlag, 1991, pp.
150–159. [193]

[112] R. P. Gorman and T. J. Sejnowski, “Analysis of hidden units in a layered
network trained to classify sonar targets,” Neural Networks, vol. 1, pp. 75–89,
1988. [205, 211, 212]

[113] S. Gustafson and E. K. Burke, “The speciating island model: an alternative
parallel evolutionary algorithm,” Journal of Parallel and Distributed Comput-
ing, vol. 66, no. 8, pp. 1025–1036, 2006. [193]

[114] D. J. Hand and R. J. Till, “Differential evolution with local neighborhood,”
no. 2, November 2001, pp. 171–186. [21, 41, 56, 60, 111]

[115] N. Hansen and A. Ostermeier, “Completely derandomized self-adaptation
in evolution strategies,” Evolutionary Computation, vol. 9, no. 2, pp. 159–195,
2001. [18, 188]

[116] N. Hansen, “Adaptive encoding: How to render search coordinate system
invariant,” in Proceedings of the 10th international conference on Parallel Prob-
lem Solving from Nature: PPSN X. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008,
pp. 205–214. [85]

[117] N. Hansen, R. Ros, N. Mauny, M. Schoenauer, and A. Auger, “Impacts of
invariance in search: When cma-es and pso face ill-conditioned and non-
separable problems,” Applied Soft Computing, vol. 11, no. 8, pp. 5755–5769,
December 2011. [114]

[118] Z. Hao, G. Guo, and H. Huang, “A particle swarm optimization algorithm
with differential evolution,” in International Conference on Machine Learning
and Cybernetics, 2007, vol. 2, 2007, pp. 1031–1035. [70]



238 Βιβλιογραφία

[119] G. R. Harik, “Finding multimodal solutions using restricted tournament
selection,” in Proceedings of the 6th International Conference on Genetic Algo-
rithms, San Francisco, CA, USA, 1995, pp. 24–31. [152]

[120] W. Hart, N. Krasnogor, and J. Smith, “Memetic evolutionary algorithms,”
in Recent Advances in Memetic Algorithms, ser. Studies in Fuzziness and Soft
Computing, W. Hart, J. Smith, and N. Krasnogor, Eds. Springer Berlin /
Heidelberg, 2005, vol. 166, pp. 3–27. [82]

[121] M. H. Hassoun, Fundamentals of Artificial Neural Networks. TheMIT Press,
March 1995. [32, 33, 187, 188]

[122] S. Haykin, Adaptive filter theory (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ, USA:
Prentice-Hall, Inc., 1996. [126]

[123] ——, Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Upper Saddle River,
NJ, USA: Prentice Hall PTR, 1998. [32, 33, 187, 188]

[124] J. He and X. Yao, “Analysis of scalable parallel evolutionary algorithms,”
in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2006. (CEC 2006), July 2006,
pp. 120–127. [219]

[125] T. Hendtlass, “A combined swarm differential evolution algorithm for opti-
mization problems,” in Engineering of Intelligent Systems, ser. Lecture Notes
in Computer Science, L. Monostori, J. Váncza, and M. Ali, Eds. Springer
Berlin / Heidelberg, 2001, vol. 2070, pp. 11–18. [75, 83]

[126] J. I. Hidalgo, J. Lanchares, F. F. de Vega, and D. Lombraina, “Is the is-
land model fault tolerant?” in GECCO ’07: Proceedings of the 2007 GECCO
conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York,
NY, USA: ACM, 2007, pp. 2737–2744. [219]

[127] A. Hinneburg, C. C. Aggarwal, and D. A. Keim, “What is the nearest neigh-
bor in high dimensional spaces?” in Proceedings of the 26th International Con-
ference on Very Large Data Bases, VLDB ’00. San Francisco, CA, USA: Mor-
gan Kaufmann Publishers Inc., 2000, pp. 506–515. [49]

[128] L. M. Hiot, Y. S. Ong, B. K. Panigrahi, Y. Shi, and M.-H. Lim, Eds., Hand-
book of Swarm Intelligence, ser. Adaptation, Learning, and Optimization.
Springer Berlin Heidelberg, 2010, vol. 8. [70, 72, 124]

[129] M. E. Hohil, D. Liu, and S. H. Smith, “Solving the n-bit parity problem using
neural networks,” Neural Networks, vol. 12, no. 9, pp. 1321–1323, 1999. [205]

[130] J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial system. University of
Michigan Press, 1975. [18, 188]

[131] B. Hopkins and J. G. Skellam, “A new method for determining the type
of distribution of plant individuals,” Annals of Botany, vol. 18, no. 2, pp.
213–227, 1954. [44, 76, 154]

[132] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White, “Multilayer feedforward net-
works are universal approximators,” Neural Networks, vol. 2, pp. 359–366,
1989. [190]

[133] R. Horst and H. Tuy, Global Optimization: Deterministic Approaches, 3rd ed.
Springer, Apr. 2003. [151]



Βιβλιογραφία 239

[134] D. S. Huang, H. H. S. Ip, K. C. K. Law, and Z. Chi, “Zeroing polynomials
using modified constrained neural network approach,” IEEE Transactions on
Neural Networks, vol. 16, no. 3, pp. 721–732, 2005. [189]

[135] A. J. Hussain and P. Liatsis, “Recurrent pi-sigma networks for dpcm image
coding,” Neurocomputing, vol. 55, no. 1-2, pp. 363 – 382, 2003, support Vector
Machines. [192]

[136] G. Iacca, F. Neri, E. Mininno, Y.-S. Ong, and M.-H. Lim, “Ockham’s razor
in memetic computing: Three stage optimal memetic exploration,” Information
Sciences, vol. 188, no. 0, pp. 17–43, 2012. [82]

[137] A. Iorio and X. Li, “Improving the performance and scalability of differential
evolution,” in Simulated Evolution and Learning, ser. Lecture Notes in Com-
puter Science, X. Li, M. Kirley, M. Zhang, D. Green, V. Ciesielski, H. Abbass,
Z. Michalewicz, T. Hendtlass, K. Deb, K. Tan, J. Branke, and Y. Shi, Eds.
Springer Berlin / Heidelberg, 2008, vol. 5361, pp. 131–140. [85, 114]

[138] ——, “Improving the performance and scalability of differential evolution
on problems exhibiting parameter interactions,” Soft Computing - A Fusion of
Foundations, Methodologies and Applications, vol. 15, pp. 1769–1792, 2011.
[85, 114]

[139] S. M. Islam, S. Das, S. Ghosh, S. Roy, and P. N. Suganthan, “An adaptive
differential evolution algorithm with novel mutation and crossover strategies
for global numerical optimization,” IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol. 42, no. 2, pp. 482–500, April 2012. [21]

[140] A. Ismail, “Training and optimization of product unit neural networks,”
2001. [190]

[141] D. J. Janson and J. F. Frenzel, “Training product unit neural networks with
genetic algorithms,” IEEE Expert: Intelligent Systems and Their Applications,
vol. 8, no. 5, pp. 26–33, 1993. [190]

[142] JavaSoft, “Rmi: The jdk 1.1 specification (1997). [online]. available: java-
soft.com/products/jdk/1.1/docs/guide/rmi/index.html,” 1997. [200]

[143] P. Kaelo and M. Ali, “Differential evolution algorithms using hybrid mu-
tation,” Computational Optimization and Applications, vol. 37, no. 2, pp.
231–246, 2007. [41]

[144] ——, “A numerical study of somemodified differential evolution algorithms,”
European Journal of Operational Research, vol. 169, no. 3, pp. 1176–1184,
2006. [21, 41, 56]

[145] S. Kannan, S. M. R. Slochanal, P. Subbaraj, and N. P. Padhy, “Application
of particle swarm optimization technique and its variants to generation ex-
pansion planning problem,” Electric Power Systems Research, vol. 70, no. 3,
pp. 203–210, Aug. 2004. [75]

[146] J. Kennedy, “Small worlds and mega-minds: effects of neighborhood topol-
ogy on particle swarm performance,” in Proceedings of the 1999 Congress
on Evolutionary Computation, 1999. CEC ’99, vol. 3, 1999, pp. 3 vol.
(xxxvii+2348). [170]



240 Βιβλιογραφία

[147] ——, “Bare bones particle swarms,” in IEEE Swarm Intelligence Symposium,
2003. SIS ’03., 2003, pp. 80–87. [26, 27, 72, 75, 98, 124, 125, 128, 129, 130]

[148] J. Kennedy and R. C. Eberhart, “Particle swarm optimization,” in Proceed-
ings IEEE International Conference on Neural Networks, vol. IV. Piscataway,
NJ: IEEE Service Center, 1995, pp. 1942–1948. [25, 26, 72, 188, 203]

[149] J. Kennedy and R. Mendes, “Population structure and particle swarm per-
formance,” in Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation,
2002. CEC ’02, vol. 2, 2002, pp. 1671–1676. [170]

[150] S. Kimura and K. Matsumura, “Genetic algorithms using low-discrepancy
sequences,” in GECCO ’05: Proceedings of the 2005 conference on Genetic and
evolutionary computation. Washington DC, USA: ACM, 2005, pp. 1341–1346.
[20]

[151] B.-I. Koh, A. D. George, R. T. Haftka, and B. J. Fregly, “Parallel asyn-
chronous particle swarm optimization,” International journal for numerical
methods in engineering, vol. 67, no. 4, pp. 578–595, Jul. 2006. [204]

[152] J. R. Koza, Genetic Programming: On the Programming of Computers by
Means of Natural Selection. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1992. [18]

[153] N. Krasnogor, “Towards robust memetic algorithms,” in Recent Advances in
Memetic Algorithms, ser. Studies in Fuzziness and Soft Computing, W. Hart,
J. Smith, and N. Krasnogor, Eds. Springer Berlin / Heidelberg, 2005, vol.
166, pp. 185–207. [82]

[154] T. Krink and M. Lovbjerg, “The LifeCycle model: Combining particle
swarm optimisation, genetic algorithms and HillClimbers,” in Parallel Prob-
lem Solving from Nature — PPSN VII, ser. Lecture Notes in Computer Science,
J. Guervós, P. Adamidis, H.-G. Beyer, H.-P. Schwefel, and J.-L. Fernández-
Villacañas, Eds. Springer Berlin / Heidelberg, 2002, vol. 2439, pp. 621–630.
[70, 72]

[155] L. Kuipers and H. Niederreiter, Uniform Distribution of Sequences. Dover
Publications, May 2006. [20]

[156] J. Lampinen and I. Zelinka, “On stagnation of the differential
evolution algorithm,” in Proceedings of MENDEL 2000, 6th Interna-
tional Mendel Conference on Soft Computing. Online]. Available:
http://citeseer.ist.psu.edu/317991.html, 2000, pp. 76–83. [21, 85, 86, 111,
114]

[157] A. M. Law and W. D. Kelton, Simulation Modeling and Analysis, 3rd ed.
McGraw-Hill, New York, 2000. [207]

[158] L. R. Leerink, C. L. Giles, B. G. Horne, and M. A. Jabri, “Learning
with product units,” in Advances in Neural Information Processing Systems,
G. Tesauro, D. Touretzky, and T. Leen, Eds., vol. 7. The MIT Press, 1995,
pp. 537–544. [Online]. Available: citeseer.ist.psu.edu/leerink95learning.html
[190]

[159] C. Leopold, Parallel and Distributed Computing: A Survey of Models,
Paradigms and Approaches, 1st ed. Wiley-Interscience, 2000. [188]

citeseer.ist.psu.edu/leerink95learning.html


Βιβλιογραφία 241

[160] J. Li, M. E. Balazs, G. T. Parks, and P. J. Clarkson, “A species conserving
genetic algorithm for multimodal function optimization,” Evolutionary Com-
putation, vol. 10, no. 3, pp. 207–234, 2002. [152]

[161] J. Li, X. Li, and A. Wood, “Species based evolutionary algorithms for mul-
timodal optimization: A brief review,” in 2010 IEEE Congress on Evolutionary
Computation (CEC). IEEE, July 2010, pp. 1–8. [171]

[162] X. Li and X. Yao, “Cooperatively coevolving particle swarms for large scale
optimization,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, p. to appear,
2011, DOI:10.1109/TEVC.2011.2112662. [72, 73, 74, 124]

[163] X. Li, “Efficient differential evolution using speciation for multimodal func-
tion optimization,” in Proceedings of the 2005 conference on genetic and evo-
lutionary computation, GECCO 2005, 2005, pp. 873–880. [153, 171]

[164] ——, “A multimodal particle swarm optimizer based on fitness euclidean-
distance ratio,” in Proceedings of the 9th annual conference on genetic and
evolutionary computation. ACM, 2007, pp. 78–85. [153, 158, 159, 167]

[165] ——, “Niching without niching parameters: Particle swarm optimization us-
ing a ring topology,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 14,
no. 1, pp. 150–169, 2010. [153, 169]

[166] J. J. Liang, A. K. Qin, P. N. Suganthan, and S. Baskar, “Comprehensive
learning particle swarm optimizer for global optimization of multimodal func-
tions,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 10, no. 3, pp.
281–295, June 2006. [72, 73, 98, 108, 124, 125, 129, 130]

[167] J. J. Liang and P. N. Suganthan, “Dynamic multi-swarm particle swarm
optimizer,” in Proceedings of the 2005 IEEE Swarm Intelligence Symposium,
2005. SIS ’05., June 2005, pp. 124–129. [72, 73, 98, 124]

[168] H. Liu, Z. Cai, and Y. Wang, “Hybridizing particle swarm optimization with
differential evolution for constrained numerical and engineering optimiza-
tion,” Applied Soft Computing, vol. 10, no. 2, pp. 629–640, 2010. [84]

[169] J. Liu and J. Lampinen, “A fuzzy adaptive differential evolution algorithm,”
Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications,
vol. 9, no. 6, pp. 448–462, Jun. 2005. [18, 21, 51, 87]

[170] M. Lozano, D. Molina, and F. Herrera, “Editorial scalability of evolutionary
algorithms and other metaheuristics for large-scale continuous optimization
problems,” Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Ap-
plications, vol. 15, no. 11, pp. 2085–2087, 2011. [xix, 130, 131, 133, 143]

[171] S. G. M. and K. C., “Introduction to synaptic circuits,” in The Synaptic
Organization of the Brain, G. M. Shepherd, Ed. Oxford University Press, New
York, NY, 1990, pp. 3–31. [29]

[172] W. G. Macready and D. H. Wolpert, “Bandit problems and the explo-
ration/exploitation tradeoff,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation,
vol. 2, no. 1, pp. 2–22, 1998. [38]

[173] G. D. Magoulas, M. N. Vrahatis, and G. S. Androulakis, “Effective back-
propagation training with variable stepsize,” Neural Networks, vol. 10, no. 1,
pp. 69–82, 1997. [205, 209]



242 Βιβλιογραφία

[174] G. D. Magoulas, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Globally conver-
gent algorithms with local learning rates,” IEEE Transactions on Neural Net-
works, vol. 13, no. 3, pp. 774–779, 2002. [32, 33, 188]

[175] ——, “Neural network-based colonoscopic diagnosis using on-line learning
and differential evolution,” Applied Soft Computing, vol. 4, no. 4, pp. 369–379,
2004. [33, 188, 201]

[176] G. D. Magoulas, M. N. Vrahatis, and G. S. Androulakis, “Effective back-
propagation training with variable stepsize,” Neural Networks, vol. 10, no. 1,
pp. 69–82, 1997. [33, 188]

[177] S. W. Mahfoud, “Niching methods for genetic algorithms,” Ph.D. disserta-
tion, University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL, USA, 1995,
uMI Order No. GAX95-43663. [151, 152]

[178] R. Mallipeddi, P. N. Suganthan, Q. K. Pan, and M. F. Tasgetiren, “Differ-
ential evolution algorithm with ensemble of parameters and mutation strate-
gies,” Applied Soft Computing, vol. 11, no. 2, pp. 1679–1696, March 2011.
[18, 21]

[179] E. Mayr, The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheri-
tance. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press, 1982. [14]

[180] J. McClelland and D. Rumelhart, Parallel Distributed Processing Vol. 1. The
MIT Press, 1987. [190]

[181] N. Melab, “Contributions la rśolution de problémes d’optimisation combi-
natoire sur grilles de calcul,” Ph.D. dissertation, Thése d’Habilitation á Diriger
des Recherches (HDR), Université de Lille1, 2005. [197, 198]

[182] N. Melab, E.-G. Talbi, and S. Cahon, “On parallel evolutionary algorithms
on the computational grid,” in Parallel Evolutionary Computations, ser. Stud-
ies in Computational Intelligence, N. Nedjah, L. Mourelle, and E. Alba, Eds.
Springer Berlin / Heidelberg, 2006, vol. 22, pp. 117–132. [197]

[183] J. M. Mendel and R. W. McLaren, “Reinforcement-learning control and pat-
tern recognition systems,” in A prelude to neural networks: adaptive and learn-
ing systems. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall Press, 1994, pp.
287–318. [31]

[184] R. Mendes, J. Kennedy, and J. Neves, “The fully informed particle swarm:
simpler, maybe better,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation,
vol. 8, no. 3, pp. 204–210, June 2004. [26, 27, 72, 73, 75, 98, 103, 124,
125, 129, 130]

[185] R. Mendes, “Population topologies and their influence in particle swarm
performance,” Ph.D. dissertation, Escola de Engenharia, Universidade do
Minho, 1977. [26, 27]

[186] Z. Michalewicz, Genetic algorithms + data structures = evolution programs
(3rd ed.). Springer-Verlag, 1996. [16, 17, 37, 38, 49]

[187] S. Milenkovic, Z. Obradovic, and V. Litovski, “Annealing based dynamic
learning in second-order neural networks,” Neural Networks, 1996., IEEE In-
ternational Conference on, vol. 1, pp. 458–463, 3-6 Jun 1996. [190]



Βιβλιογραφία 243

[188] M. M. Millonas, “Swarms, phase transitions and collective intelligence,” in
Artificial Life III, ser. Santa Fe Institute Studies in the Sciences of the Com-
plexity, Vol. XVII, C. Langton, Ed. Addison-Wesley, 1994, pp. 417–445. [25]

[189] M. Minsky and S. Papert, Perceptrons. The MIT Press, 1969. [190]

[190] M. Minsky, “Steps toward artificial intelligence,” Computers & thought, pp.
406–450, 1995. [31]

[191] C. K. Monson and K. D. Seppi, “Exposing origin-seeking bias in PSO,” in
Proceedings of the 2005 conference on Genetic and evolutionary computation,
ser. GECCO ’05. New York, NY, USA: ACM, 2005, p. 241–248. [85, 114]

[192] M. A. Montes de Oca, C. Cotta, and F. Neri, “Local search,” in Handbook of
Memetic Algorithms, F. Neri, C. Cotta, and P. Moscato, Eds. Berlin, Heidel-
berg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, vol. 379, pp. 29–41. [70]

[193] M. A. Montes de Oca, J. Peña, T. Stützle, C. Pinciroli, and M. Dorigo,
“Heterogeneous particle swarm optimizers,” in IEEE Congress on Evolution-
ary Computation, 2009, (CEC 2009), P. Haddow et al., Eds. Piscataway, NJ:
IEEE Press, 2009, pp. 698–705. [74]

[194] C. A. P. na Reyes and M. Sipper, “Evolutionary computation in medicine:
an overview,” Artificial Intelligence in Medicine, vol. 19, no. 1, pp. 1–23, 2000.
[15]

[195] B. K. Natarajan, Ed., Machine Learning: A Theoretical Approach. San Ma-
teo, CA: Morgan Kaufmann, 1991. [31]

[196] N. Nedjah, E. Alba, and L. de Macedo Mourelle, Parallel Evolutionary
Computations (Studies in Computational Intelligence). Secaucus, NJ, USA:
Springer-Verlag New York, Inc., 2006. [39, 40, 196, 199, 204]

[197] F. Neri and C. Cotta, “A primer on memetic algorithms,” in Handbook of
Memetic Algorithms, F. Neri, C. Cotta, and P. Moscato, Eds. Berlin, Heidel-
berg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, vol. 379, pp. 43–52. [70]

[198] F. Neri, G. Iacca, and E. Mininno, “Disturbed exploitation compact differ-
ential evolution for limited memory optimization problems,” Information Sci-
ences, vol. 181, no. 12, pp. 2469–2487, June 2011. [21, 70, 86, 114]

[199] F. Neri and V. Tirronen, “Memetic differential evolution frameworks in fil-
ter design for defect detection in paper production,” in Evolutionary Image
Analysis and Signal Processing, 2009, pp. 113–131. [42]

[200] ——, “Scale factor local search in differential evolution,” Memetic Comput-
ing, vol. 1, pp. 153–171, 2009. [42, 86]

[201] ——, “Recent advances in differential evolution: a survey and experimental
analysis,” Artificial Intelligence Review, vol. 33, no. 1, pp. 61–106, 2010. [18,
21, 86]

[202] M. Niedzwiecki, Identification of Time-varying Processes. New York: John
Wiley & Sons, 2000. [126, 130]

[203] J. Nocedal and S. J. Wright, Numerical Optimization, ser. Springer Series
in Operations Research and Financial Engineering. Springer, 2006, DOI:
10.1007/978-0-387-40065-5. [15, 33, 188]



244 Βιβλιογραφία

[204] N. Noman and H. Iba, “Accelerating differential evolution using an adaptive
local search,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 12, no. 1,
pp. 107–125, 2008. [42]

[205] ——, “Enhancing differential evolution performance with local search for
high dimensional function optimization,” in Proceedings of the 2005 confer-
ence on Genetic and evolutionary computation, GECCO ’05. New York, NY,
USA: ACM, 2005, pp. 967–974. [42]

[206] M. Nowostawski and R. Poli, “Parallel genetic algorithm taxonomy,” in Pro-
ceedings of the Third International Conference on Knowledge-Based Intelligent
Information Engineering Systems. IEEE, 1999, pp. 88–92. [39]

[207] O. Olorunda and A. P. Engelbrecht, “An analysis of heterogeneous cooper-
ative algorithms,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2009. (CEC
2009), 2009, pp. 1562–1569. [74]

[208] M. G. H. Omran, A. P. Engelbrecht, and A. Salman, “Differential evolution
based particle swarm optimization,” in IEEE Swarm Intelligence Symposium,
2007. SIS 2007., 2007, pp. 112–119. [70, 75]

[209] M. Omran, A. Salman, and A. Engelbrecht, “Self-adaptive differential evo-
lution,” in Computational Intelligence and Security, ser. Lecture Notes in Com-
puter Science, Y. Hao, J. Liu, Y. Wang, Y.-m. Cheung, H. Yin, L. Jiao, J. Ma,
and Y.-C. Jiao, Eds. Springer Berlin / Heidelberg, 2005, vol. 3801, pp.
192–199. [75]

[210] M. G. Omran, A. P. Engelbrecht, and A. Salman, “Using the ring neighbor-
hood topology with self-adaptive differential evolution,” in Advances in Natural
Computation, 2006, pp. 976–979. [41, 171]

[211] ——, “Bare bones differential evolution,” European Journal of Operational
Research, vol. 196, no. 1, pp. 128–139, 2009. [41, 171]

[212] Y.-S. Ong and A. J. Keane, “Meta-lamarckian learning in memetic algo-
rithms,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 8, no. 2, pp.
99–110, April 2004. [140]

[213] Y.-S. Ong, M. Lim, and X. Chen, “Memetic computation – past, present –
future [research frontier],” IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 5,
no. 2, pp. 24–31, May 2010. [70]

[214] OpenMP.org, “http://www.openmp.org/.” [200]

[215] M. Pant, R. Thangaraj, C. Grosan, and A. Abraham, “Hybrid differential
evolution - particle swarm optimization algorithm for solving global optimiza-
tion problems,” in Third International Conference on Digital Information Man-
agement, 2008. ICDIM 2008., 2008, pp. 18–24. [70]

[216] M. Pant, M. Ali, and V. Singh, “Parent-centric differential evolution al-
gorithm for global optimization problems,” OPSEARCH, vol. 46, no. 2, pp.
153–168, 2009. [41]

[217] M. Pant, R. Thangaraj, and A. Abraham, “Low discrepancy initialized parti-
cle swarm optimization for solving constrained optimization problems,” Fun-
damenta Informaticae 95, pp. 1–21, 2009. [20]



Βιβλιογραφία 245

[218] ——, “DE-PSO: a new hybrid meta-heuristic for solving global optimization
problems,” New Mathematics and Natural Computation, vol. 07, no. 03, p.
363, 2011. [84]

[219] Y.-H. Pao and Y. Takefuji, “Functional-link net computing: theory, system
architecture, and functionalities,” Computer, vol. 25, no. 5, pp. 76–79, May
1992. [190]

[220] Y.-H. Pao, Adaptive pattern recognition and neural networks. Boston, MA,
USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1989. [190]

[221] K. E. Parsopoulos, V. P. Plagianakos, G. D. Magoulas, and M. N. Vrahatis,
“Stretching technique for obtaining global minimizers through particle swarm
optimization,” in Particle Swarm Optimization Workshop, Indianapolis, U.S.A.,
2001, pp. 22–29. [72, 152]

[222] K. E. Parsopoulos and M. N. Vrahatis, “Recent approaches to global opti-
mization problems through particle swarm optimization,” Natural Computing,
vol. 1, no. 2-3, pp. 235–306, 2002. [70, 72, 84, 188]

[223] ——, “On the computation of all global minimizers through particle swarm
optimization,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 8, no. 3,
pp. 211–224, 2004. [75, 87, 151, 152, 153, 188]

[224] ——, “UPSO: A unified particle swarm optimization scheme,” in Lecture Se-
ries on Computer and Computational Sciences, Proceedings of the International
Conference of ”Computational Methods in Sciences and Engineering” (ICCMSE
2004), vol. 1, 2004, pp. 868–873. [41, 60, 70, 72, 73, 75, 98, 103, 124]

[225] ——, “Parameter selection and adaptation in unified particle swarm op-
timization,” Mathematical and Computer Modelling, vol. 46, no. 1-2, pp.
198–213, 2007. [73, 98, 103]

[226] ——, Particle Swarm Optimization and Intelligence: Advances and Applica-
tions. Hershey, PA, U.S.A.: Information Science Reference (IGI Global), 2010.
[26, 27, 60, 70, 72, 73, 87, 124, 128]

[227] N. G. Pavlidis, K. E. Parsopoulos, and M. N. Vrahatis, “Computing nash
equilibria through computational intelligence methods,” Journal of Computa-
tional and Applied Mathematics, vol. 175, no. 1, pp. 113–136, March 2005.
[151]

[228] N. G. Pavlidis, D. K. Tasoulis, N. M. Adams, and D. J. Hand, “λ� percep-
tron: An adaptive classifier for data streams,” Pattern Recognition, vol. 44,
no. 1, pp. 78–96, 2011. [126, 127]

[229] N. G. Pavlidis, D. K. Tasoulis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Hu-
man designed vs. genetically programmed differential evolution operators,”
in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2006. (CEC 2006), 2006, pp.
1880–1886. [21]

[230] N. G. Pavlidis, D. K. Tasoulis, N. M. Adams, and D. J. Hand, “Adaptive
consumer credit classification,” Journal of the Operational Research Society,
vol. to appear, 2012. [126, 127]



246 Βιβλιογραφία

[231] T. Peram, K. Veeramachaneni, and C. K. Mohan, “Fitness-distance-ratio
based particle swarm optimization,” in IEEE Swarm Intelligence Symposium,
2003. SIS ’03., April 2003, pp. 174–181. [73]

[232] S. Perantonis, N. Ampazis, S. Varoufakis, and G. Antoniou, “Constrained
learning in neural networks: Application to stable factorization of 2-d polyno-
mials,” Neural Processing Letters, vol. 7, no. 1, pp. 5–14, 1998. [189]

[233] Y. Petalas, K. E. Parsopoulos, and M. N. Vrahatis, “Memetic particle swarm
optimization,” Annals of Operations Research, vol. 156, pp. 99–127, 2007. [70]

[234] A. Pétrowski, “A clearing procedure as a niching method for genetic algo-
rithms,” in IEEE International Conference on Evolutionary Computation, 1996,
pp. 798–803. [152]

[235] V. P. Plagianakos, G. D. Magoulas, and M. N. Vrahatis, “Deterministic non-
monotone strategies for effective training of multi–layer perceptrons,” IEEE
Transactions on Neural Networks, vol. 13, no. 6, pp. 1268–1284, 2002. [32,
33, 188]

[236] V. P. Plagianakos and M. N. Vrahatis, “Neural network training with con-
strained integer weights,” in Congress of Evolutionary Computation, 1999.
(CEC’99), P. Angeline, Z. Michalewicz, M. Schoenauer, X. Yao, and A. Zalzala,
Eds. Washington D.C., U.S.A.: IEEE Press, 1999, pp. 2007–2013. [188, 201]

[237] V. P. Plagianakos, G. D. Magoulas, and M. N. Vrahatis, “Distributed com-
puting methodology for training neural networks in an image-guided diag-
nostic application,” Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 81,
no. 3, pp. 228–235, 2006. [32, 33, 188]

[238] ——, “Evolutionary training of hardware realizable multilayer perceptrons,”
Neural Computing and Applications, vol. 15, no. 1, pp. 33–40, 2006. [32, 33,
188, 189, 192]

[239] V. P. Plagianakos and M. N. Vrahatis, “Parallel evolutionary training algo-
rithms for “hardware-friendly” neural networks,” Natural Computing, vol. 1,
no. 2-3, pp. 307–322, 2002. [18, 32, 33, 188, 189, 192, 201, 202, 213]

[240] T. Poggio, “On optimal nonlinear recall,” Biological Cybernetics, vol. 19, pp.
201–209, 1975. [190]

[241] R. Poli, J. Kennedy, T. Blackwell, and A. Freitas, Eds., Particle Swarms:
The Second Decade. Hindawi Publishing Corp US SR, Mar. 2008. [15, 26]

[242] D. Poole and R. Goebel, Computational Intelligence: A Logical Approach.
OUP USA, March 1998. [9]

[243] M. Potter and K. De Jong, “A cooperative coevolutionary approach to func-
tion optimization,” in Parallel Problem Solving from Nature — PPSN III, ser.
Lecture Notes in Computer Science, Y. Davidor, H.-P. Schwefel, and R. Män-
ner, Eds. Springer Berlin / Heidelberg, 1994, vol. 866, pp. 249–257. [73,
74]

[244] K. Price, “Eliminating drift bias from the differential evolution algorithm,” in
Advances in Differential Evolution, ser. Studies in Computational Intelligence,
U. Chakraborty, Ed. Springer Berlin / Heidelberg, 2008, vol. 143, pp. 33–88.
[85]



Βιβλιογραφία 247

[245] K. Price, R. M. Storn, and J. A. Lampinen, Differential Evolution: A Practical
Approach to Global Optimization (Natural Computing Series). Secaucus, NJ,
USA: Springer-Verlag New York, Inc., 2005. [15, 18, 20, 21, 22, 23, 38, 43,
83, 85, 86, 114, 124, 140, 158, 171, 201]

[246] W. Punch, “How effective are multiple populations in genetic program-
ming,” in Proceedings of the Third Annual Conference on Genetic Programming,
J. e. a. Koza, Ed. Madison, WI, USA: Morgan Kaufmann, 1998, pp. 308–313.
[217]

[247] A. K. Qin, V. L. Huang, and P. N. Suganthan, “Differential evolution al-
gorithm with strategy adaptation for global numerical optimization,” IEEE
Transactions on Evolutionary Computation, vol. 13, no. 2, pp. 398–417, 2009.
[18, 21, 38, 56, 86, 111, 124, 141]

[248] A. K. Qin and P. N. Suganthan, “Self-adaptive differential evolution algo-
rithm for numerical optimization,” IEEE Congress on Evolutionary Computa-
tion, 2005. (CEC 2005), vol. 2, pp. 1785–1791 Vol. 2, Sept. 2005. [21, 56,
111]

[249] B.-Y. Qu and P. Suganthan, “Novel multimodal problems and differential
evolution with ensemble of restricted tournament selection,” in IEEE Congress
on Evolutionary Computation, 2010, pp. 1–7. [152, 153]

[250] S. Rahnamayan, H. R. Tizhoosh, and M. M. A. Salama, “Opposition-Based
differential evolution algorithms,” in IEEE Congress on Evolutionary Compu-
tation, 2006. (CEC 2006), 2006, pp. 2010–2017. [21, 50, 56]

[251] ——, “Opposition-Based differential evolution for optimization of noisy
problems,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2006. (CEC 2006),
2006, pp. 1865–1872. [21, 50, 56]

[252] ——, “Opposition-Based differential evolution,” IEEE Transactions on Evo-
lutionary Computation, vol. 12, no. 1, pp. 64–79, 2008. [124, 141]

[253] I. Rechenberg, “Evolution strategy,” in Computational Intelligence: Imitating
Life, J. Zurada, R. Marks II, and C. Robinson, Eds. Piscataway, NJ: IEEE
Press, 1994. [18, 188]

[254] M. Reformat, W. Pedrycz, and N. Pizzi, “Software quality analysis with the
use of computational intelligence,” in Proceedings of the 2002 IEEE Interna-
tional Conference on Fuzzy Systems, 2002. FUZZ-IEEE’02, vol. 2, 2002, pp.
1156–1161. [9]

[255] M. Riedmiller and H. Braun, “A direct adaptive method for faster back-
propagation learning: the rprop algorithm,” in IEEE International Conference
on Neural Networks, 1993, vol. 1, 1993, pp. 586–591. [33, 188]

[256] J. Robinson, S. Sinton, and Y. Rahmat-Samii, “Particle swarm, genetic al-
gorithm, and their hybrids: optimization of a profiled corrugated horn an-
tenna,” in Antennas and Propagation Society International Symposium, 2002.
IEEE, vol. 1, 2002, pp. 314–317 vol.1. [70, 72]

[257] J. Rönkkönen, X. Li, V. Kyrki, and J. Lampinen, “A framework for gener-
ating tunable test functions for multimodal optimization,” Soft Computing - A
Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, pp. 1–18, 2010. [xix,
153, 157, 158]



248 Βιβλιογραφία

[258] J. I. Rönkkönen and J. Lampinen, “An extended mutation concept for the
local selection based differential evolution algorithm,” in Proceedings of the
9th annual conference on genetic and evolutionary computation. London, Eng-
land: ACM, 2007, pp. 689–696. [153, 158, 171]

[259] M. Ruciński, D. Izzo, and F. Biscani, “On the impact of the migration topol-
ogy on the islandmodel,” Parallel Computing, vol. 36, no. 10-11, pp. 555 – 571,
2010. [197]

[260] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, “Learning internal rep-
resentations by error propagation,” in Parallel distributed processing: explo-
rations in the microstructure of cognition, vol. 1, D. E. Rumelhart and J. L.
McClelland, Eds. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986, pp. 318–362. [33,
188]

[261] ——, “Learning representations by back-propagating errors,” , Published
online: 09 October 1986; | doi:10.1038/323533a0, vol. 323, no. 6088, pp.
533–536, Oct. 1986. [33, 188]

[262] D. E. Rumelhart, J. L. McClelland, and the PDP Research Group, Eds.,
Parallel Distributed Processing - Vol. 1. The MIT Press, 1987. [205]

[263] A. Salman, A. P. Engelbrecht, and M. G. Omran, “Empirical analysis of self-
adaptive differential evolution,” European Journal of Operational Research,
vol. 183, no. 2, pp. 785–804, 2007. [41, 75, 86]

[264] A. A. Salman, “Linkage crossover operator for genetic algorithms,” Ph.D.
dissertation, Syracuse University, Syracuse, NY, USA, 1999, adviser-Mohan,
Chilukuri K. [17, 38]

[265] J. F. Schutte, J. A. Reinbolt, B. J. Fregly, R. T. Haftka, and A. D. George,
“Parallel global optimization with the particle swarm algorithm,” International
journal for numerical methods in engineering, vol. 61, no. 13, pp. 2296–2315,
Dec. 2004. [204]

[266] D. J. Sheskin, Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Pro-
cedures, 4th ed. Chapman & Hall/CRC, 2007. [94, 95]

[267] Y. Shin and J. Ghosh, “The pi–sigma network: An efficient higher-order
neural network for pattern classification and function approximation,” in In-
ternational Joint Conference on Neural Networks, vol. 1, July 1991, pp. 13–18.
[188, 190, 192]

[268] ——, “Realization of boolean functions using binary pi-sigma networks,” in
Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks, C. H. Dagli,
S. R. T. Kumara, and Y. C. Shin, Eds. ASME Press, 1991, pp. 205–210. [190,
192, 211]

[269] P. Siarry and Z. Michalewicz, Eds., Advances in Metaheuristics for Hard
Optimization, ser. Natural Computing Series. Springer, 2008. [15, 18, 26]

[270] Z. Skolicki, “An analysis of island models in evolutionary computation,” in
GECCO ’05: Proceedings of the 2005 workshops on Genetic and evolutionary
computation. New York, NY, USA: ACM, 2005, pp. 386–389. [195]



Βιβλιογραφία 249

[271] Z. Skolicki and K. D. Jong, “The influence of migration sizes and intervals
on island models,” in GECCO ’05: Proceedings of the 2005 conference on Ge-
netic and evolutionary computation. New York, NY, USA: ACM, 2005, pp.
1295–1302. [40, 195]

[272] P. Spanevello andM. A. Montes de Oca, “Experiments on adaptive heteroge-
neous PSO algorithms,” in Proceedings of SLS-DS 2009: Doctoral Symposium
on Engineering Stochastic Local Search Algorithms, F. Hutter and M. A. Montes
de Oca, Eds. Brussels, Belgium: IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, 2009,
pp. 36–40. [74]

[273] W. M. Spears, D. T. Green, and D. F. Spears, “Biases in particle swarm
optimization,” International Journal of Swarm Intelligence Research, vol. 1,
no. 2, pp. 34–57, 2010. [85, 114]

[274] A. Sperduti and A. Starita, “Speed up learning and network optimization
with extended back propagation,” Neural Netw., vol. 6, no. 3, pp. 365–383,
1993. [209]

[275] J. Sprave, “A unified model of non-panmictic population structures in evo-
lutionary algorithms,” in Proceedings of the Congress on Evolutionary Com-
putation, 1999. (CEC 1999), P. J. Angeline, Z. Michalewicz, M. Schoenauer,
X. Yao, and A. Zalzala, Eds., vol. 2. IEEE Press, 1999, pp. 1384–1391. [193,
194]

[276] T. Starkweather, L. D. Whitley, and K. E. Mathias, “Optimization using
distributed genetic algorithms,” in PPSN I: Proceedings of the 1st Workshop
on Parallel Problem Solving from Nature. London, UK: Springer-Verlag, 1991,
pp. 176–185. [197, 213]

[277] M. Steinbach, L. Ertöz, and V. Kumar, “The challenges of clustering high
dimensional data,” in New Vistas in Statistical Physics – Applications in Econo-
physics, Bioinformatics, and Pattern Recognition. Springer-Verlag, 2003,
ch. 2. [49]

[278] R. Storn, “System design by constraint adaptation and differential evolu-
tion,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 3, pp. 22–34, 1999.
[18, 188]

[279] R. Storn and K. Price, “Differential evolution - a simple and efficient adap-
tive scheme for global optimization over continuous spaces,” Technical Report
TR-95-012, ICSI, Tech. Rep., 1995. [18, 20, 22, 38]

[280] ——, “Differential evolution – a simple and efficient adaptive scheme for
global optimization over continuous spaces,” Journal of Global Optimization,
vol. 11, pp. 341–359, 1997. [18, 22, 38, 51, 70, 87, 124, 140, 156, 170, 188]

[281] P. N. Suganthan, N. Hansen, J. J. Liang, K. Deb, Y. P. Chen, A. Auger,
and S. Tiwari, “Problem definitions and evaluation criteria for the CEC 2005
special session on real-parameter optimization,” Nanyang Technological Uni-
versity and KanGAL Report #2005005, IIT Kanpur, India., Tech. Rep., 2005.
[46, 51, 52, 54, 86, 87]

[282] V. S. Sunderam, “Pvm: a framework for parallel distributed computing,”
Concurrency: Pract. Exper., vol. 2, no. 4, pp. 315–339, 1990. [200]



250 Βιβλιογραφία

[283] A. M. Sutton, M. Lunacek, and L. D. Whitley, “Differential evolution and
non-separability: using selective pressure to focus search,” in Proceedings
of the 9th annual conference on Genetic and evolutionary computation, ser.
GECCO ’07. New York, NY, USA: ACM, 2007, pp. 1428–1435. [85, 114]

[284] H. Talbi and M. Batouche, “Hybrid particle swarm with differential evo-
lution for multimodal image registration,” in IEEE International Conference
on Industrial Technology, 2004. IEEE ICIT ’04, vol. 3, December 2004, pp.
1567–1572. [75, 83]

[285] R. Tanese, “Parallel genetic algorithms for a hypercube,” in Proceedings
of the Second International Conference on Genetic Algorithms on Genetic algo-
rithms and their application. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Asso-
ciates, Inc., 1987, pp. 177–183. [195]

[286] K. Tang, X. Yao, P. N. Suganthan, C. MacNish, Y. P. Chen, C. M. Chen,
and Z. Yang, “Benchmark functions for the CEC’2008 special session and
competition on large scale global optimization,” Nature Inspired Computation
and Applications Laboratory, China, Tech. Rep., 2007. [xix, 78, 129, 130, 131,
142]

[287] D. K. Tasoulis, N. G. Pavlidis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Par-
allel differential dvolution,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation,
2004. (CEC 2004), vol. 2, 2004, pp. 2023–2029 Vol.2. [40, 86, 188, 201, 202,
213, 220]

[288] D. K. Tasoulis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Clustering in evo-
lutionary algorithms to efficiently compute simultaneously local and global
minima,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, vol. 2, 2005, pp.
1847–1854. [21, 38, 43, 152, 153, 154, 168, 188, 216]

[289] ——, “Clustering in evolutionary algorithms to efficiently compute simulta-
neously local and global minima,” in IEEE Congress on Evolutionary Compu-
tation, 2005. (CEC 2005), vol. 2, 2005, pp. 1847–1854 Vol. 2. [93]

[290] Y. Tenne and C. Goh, Computational Intelligence in Expensive Optimization
Problems, 1st ed., ser. Evolutionary Learning and Optimization. Springer
Berlin Heidelberg, 2010, vol. 2. [64]

[291] J. Teo, “Exploring dynamic self-adaptive populations in differential evolu-
tion,” Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applica-
tions, vol. 10, no. 8, pp. 673–686, May 2006. [18, 19, 21]

[292] R. Thangaraj, M. Pant, and A. Abraham, “New mutation schemes for dif-
ferential evolution algorithm and their application to the optimization of di-
rectional over-current relay settings,” Applied Mathematics and Computation,
vol. 216, no. 2, pp. 532–544, 2010. [41]

[293] R. Thangaraj, M. Pant, A. Abraham, and P. Bouvry, “Particle swarm opti-
mization: Hybridization perspectives and experimental illustrations,” Applied
Mathematics and Computation, vol. 217, no. 12, pp. 5208–5226, February
2011. [70]

[294] S. Theodoridis and K. Koutroumbas, Pattern Recognition, Fourth Edition,
4th ed. Academic Press, 2008. [44, 49, 76]



Βιβλιογραφία 251

[295] R. Thomsen, “Multimodal optimization using crowding-based differential
evolution,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, vol. 2, 2004, pp.
1382–1389. [152, 156, 158, 171]

[296] S. B. Thrun and et.al., “The MONK’s problems: A performance comparison
of different learning algorithms,” Pittsburgh, PA, Tech. Rep. CS-91-197, 1991.
[205, 210, 212]

[297] V. Tirronen, F. Neri, T. Kärkkäinen, K. Majava, and T. Rossi, “A memetic
differential evolution in filter design for defect detection in paper produc-
tion,” in Proceedings of the 2007 EvoWorkshops 2007 on EvoCoMnet, EvoFIN,
EvoIASP,EvoINTERACTION, EvoMUSART, EvoSTOC and EvoTransLog. Berlin,
Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, pp. 320–329. [42]

[298] ——, “An enhanced memetic differential evolution in filter design for defect
detection in paper production,” Evolutionary Computation, vol. 16, no. 4, pp.
529–555, 2008. [42]

[299] M. Tomassini, “Parallel and distributed evolutionary algorithms: A review,”
in Evolutionary Algorithms in Engineering and Computer Science, K. Miettinen,
M. Mäkelä, P. Neittaanmäki, and J. Périaux, Eds., 1999, pp. 113–133. [39]

[300] ——, Spatially Structured Evolutionary Algorithms: Artificial Evolution in
Space and Time, 1st ed. Springer, Oct. 2005. [193, 196, 197]

[301] A. Torn and A. Zilinskas, Global optimization. Springer-Verlag New York,
Inc., 1989. [12, 151]

[302] J. Tvrdík, “Adaptation in differential evolution: A numerical comparison,”
Applied Soft Computing, vol. 9, no. 3, pp. 1149–1155, Jun. 2009. [18, 21]

[303] A. Umar,Object-oriented client/server Internet environments. Upper Saddle
River, NJ, USA: Prentice Hall Press, 1997. [200]

[304] N. Q. Uy, N. X. Hoai, R. McKay, and P. M. Tuan, “Initialising PSO
with randomised low-discrepancy sequences: the comparative results,” in
IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2007. (CEC 2007), 2007, pp.
1985–1992. [20]

[305] F. van den Bergh and A. P. Engelbrecht, “A cooperative approach to particle
swarm optimization,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 8,
no. 3, pp. 225–239, june 2004. [70, 72, 73, 74, 75, 124]

[306] F. Van Den Bergh, “An analysis of particle swarm optimizers,” Ph.D. dis-
sertation, University of Pretoria, Pretoria, South Africa, South Africa, 2002,
aAI0804353. [14]

[307] L. Vanneschi, D. Codecasa, and G. Mauri, “An empirical comparison of
parallel and distributed particle swarm optimizationmethods,” in Proceedings
of the 12th annual conference on Genetic and evolutionary computation, ser.
GECCO ’10. New York, NY, USA: ACM, 2010, pp. 15–22. [204]

[308] J. Vesterstrom and R. Thomsen, “A comparative study of differential evolu-
tion, particle swarm optimization, and evolutionary algorithms on numerical
benchmark problems,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2004.
(CEC 2004), vol. 2, 2004, pp. 1980–1987. [18]



252 Βιβλιογραφία

[309] M. N. Vrahatis, B. Boutsinas, P. Alevizos, and G. Pavlides, “The new k-
windows algorithm for improving the k-means clustering algorithm,” Journal
of Complexity, vol. 18, pp. 375–391, March 2002. [156, 169]

[310] M. N. Vrahatis, G. D. Magoulas, and V. P. Plagianakos, “Globally conver-
gent modification of the quickpropmethod,” Neural Processing Letters, vol. 12,
no. 2, pp. 159–170, 2000. [33, 188]

[311] Y. Wang, B. Li, T. Weise, J. Wang, B. Yuan, and Q. Tian, “Self-adaptive
learning based particle swarm optimization,” Information Sciences, vol. 181,
no. 20, pp. 4515–4538, 2011. [74]

[312] M. Weber, F. Neri, and V. Tirronen, “Distributed differential evolution with
explorative–exploitative population families,” Genetic Programming and Evolv-
able Machines, vol. 10, no. 4, pp. 343–371, 2009. [38, 40, 202]

[313] ——, “A study on scale factor in distributed differential evolution,” Infor-
mation Sciences, vol. 181, no. 12, pp. 2488–2511, June 2011. [21, 86, 114,
202]

[314] M. Weber, V. Tirronen, and F. Neri, “Scale factor inheritance mechanism
in distributed differential evolution,” Soft Computing - A Fusion of Founda-
tions, Methodologies and Applications, vol. 14, no. 11, pp. 1187–1207, October
2009. [21, 40, 86, 114, 202]

[315] D. H. Wolpert and W. G. Macready, “Coevolutionary free lunches,” IEEE
Transactions on Evolutionary Computation, vol. 9, no. 6, pp. 721–735, De-
cember 2005. [13]

[316] D. Wolpert and W. G. Macready, “No free lunch theorems for optimization,”
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 1, no. 1, pp. 67–82, 1997.
[13, 70, 124]

[317] B. Xin, J. Chen, J. Zhang, H. Fang, and Z. Peng, “Hybridizing differential
evolution and particle swarm optimization to design powerful optimizers: A
review and taxonomy,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics,
Part C: Applications and Reviews, vol. In Press, pp. 1–24, 2012. [70, 72]

[318] Z. Yang, K. Tang, and X. Yao, “Large scale evolutionary optimization
using cooperative coevolution,” Information Sciences, vol. 178, no. 15, pp.
2985–2999, 2008. [73]

[319] X. Yao, Y. Liu, and G. Lin, “Evolutionary programming made faster,” IEEE
Transactions on Evolutionary Computation, vol. 3, no. 2, pp. 82–102, 1999.
[43, 51, 65, 76]

[320] E. L. Yu and P. N. Suganthan, “Ensemble of niching algorithms,” Informa-
tion Sciences, vol. 180, pp. 2815–2833, August 2010. [153]

[321] L. Zadeh, “Fuzzy sets,” Information Control, vol. 8, pp. 338–353, 1965. [33]

[322] ——, “Fuzzy algorithms,” Information and Control, vol. 12, no. 2, pp. 94–102,
1968. [33]

[323] ——, “The concept of a linguistic variable and its application to approximate
reasoning,” Information Sciences, vol. 1, pp. 119–249, 1975. [33]



Βιβλιογραφία 253

[324] ——, “A theory of approximate reasoning,” inMachine intelligence, J. Hayes,
D. Michie, and L. Mikulich, Eds. Elsevier, Amsterdam, 1979, pp. 149–194.
[33]

[325] ——, “Soft computing and fuzzy logic,” IEEE Software, vol. 11, no. 6, pp.
48–56, November 1994. [33]

[326] D. Zaharie, “Control of population diversity and adaptation in differen-
tial evolution algorithms,” in Proceedings of MENDEL 2003, 9th International
Mendel Conference on Soft Computing, P. O. R. Matouek, Ed., 2003, pp. 41–46.
[18, 21, 38, 40]

[327] ——, “A multipopulation differential evolution algorithm for multimodal op-
timization,” in Proceedings of Mendel 2004, 10th International Conference on
Soft Computing, P. O. R. Matousek, Ed., 2004, pp. 17–22. [40, 86, 152, 153]

[328] D. Zaharie and D. Petcu, “Parallel implementation of multi-population dif-
ferential evolution,” in Proceedings of 2nd Workshop on Concurrent Informa-
tion Processing and Computing (CIPC’03), D. G. et al., Ed., 2003, pp. 223–232.
[40]

[329] D. Zaharie, “Influence of crossover on the behavior of differential evolution
algorithms,” Applied Soft Computing, vol. 9, no. 3, pp. 1126–1138, June 2009.
[22]

[330] C. Zhang, J. Ning, S. Lu, D. Ouyang, and T. Ding, “A novel hybrid differen-
tial evolution and particle swarm optimization algorithm for unconstrained
optimization,” Operations Research Letters, vol. 37, no. 2, pp. 117–122, Mar.
2009. [70, 84]

[331] J. Zhang and A. C. Sanderson, “JADE: adaptive differential evolution with
optional external archive,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation,
vol. 13, no. 5, pp. 945–958, 2009. [18, 21, 38, 56, 86, 111, 124, 125, 140,
141]

[332] ——, Adaptive Differential Evolution: A Robust Approach to Multimodal Prob-
lem Optimization, ser. Evolutionary Learning and Optimization. Springer
Berlin Heidelberg, 2009, vol. 1. [18, 21, 56, 111]

[333] M. Zhang, Artificial Higher Order Neural Networks for Economics and Busi-
ness. Information Science Reference, Jul. 2008. [190, 192]

[334] ——, Artificial Higher Order Neural Networks for Computer Science and En-
gineering: Trends for Emerging Applications. Information Science Reference,
Feb. 2010. [190, 192]

[335] M. Zhang, Ed., Artificial Higher Order Neural Networks for Modeling and
Simulation. Idea Group,U.S., Oct. 2012. [188, 190, 192]

[336] W. Zhang and X. Xie, “DEPSO: hybrid particle swarm with differential evo-
lution operator,” in IEEE International Conference on Systems, Man and Cy-
bernetics, 2003. (SMC 2003), vol. 4, 2003, pp. 3816–3821 vol.4. [75, 83]

[337] S. Zhao, P. N. Suganthan, and S. Das, “Self-adaptive differential evolution
with multi-trajectory search for large-scale optimization,” Soft Computing - A
Fusion of Foundations, Methodologies and Applications, vol. 15, no. 11, pp.
2175–2185, September 2010. [21]



254 Βιβλιογραφία

[338] A. Y. H. Zomaya, Ed., Parallel and Distributed Computing Handbook. New
York, NY, USA: McGraw-Hill, Inc., 1996. [196]



Κατάλογος Δημοσιεύσεων Υποψηφίου

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κρι-
τών:

J1. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Evolving cognitive
and social experience in particle swarm optimization through differential
evolution: A hybrid approach,” Information Sciences, vol. 216, no. 0, pp.
50–92, 2012.

J2. M. A. Kaliakatsos-Papakostas, M. G. Epitropakis, A. Floros, and M. N. Vra-
hatis, “Controlling interactive evolution of 8–bit melodies with genetic pro-
gramming,” Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and
Applications, p. Accepted, 2012, 10.1007/s00500-012-0872-y.

J3. M. G. Epitropakis, D. K. Tasoulis, N. G. Pavlidis, V. P. Plagianakos, andM. N.
Vrahatis, “Enhancing differential evolution utilizing proximity-based muta-
tion operators,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 15, pp.
99–119, 2011.

J4. M. G. Epitropakis and M. N. Vrahatis, “Studying the basin of convergence of
methods for computing periodic orbits,” International Journal of Bifurcation
and Chaos (IJBC), vol. 21, pp. 1–28, 2011.

J5. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, andM. N. Vrahatis, “Hardware-friendly
higher-order neural network training using distributed evolutionary algo-
rithms,” Applied Soft Computing, vol. 10, no. 2, p. 398–408, 2010.

Άρθρα και Κεφάλαια σε Βιβλία με Σύστημα Κριτών:

B1. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Evolutionary al-
gorithm training of higher-order neural networks,” in Artificial Higher Order
Neural Networks for Computer Science and Engineering: Tends for Emerging
Applications, M. Zhang, Ed. IGI Global, 2009.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με Σύ-
στημα Κριτών:

C1. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Multimodal op-
timization using niching differential evolution with index-based neighbor-
hoods,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2012. CEC 2012.
(IEEE World Congress on Computational Intelligence), Brisbane, Australia,
june 2012, pp. 1–8.

C2. M. G. Epitropakis, D. K. Tasoulis, N. G. Pavlidis, V. P. Plagianakos, and
M. N. Vrahatis, “Tracking particle swarm optimizers: An adaptive approach



256 Βιβλιογραφία

through multinomial distribution tracking with exponential forgetting,” in
IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2012. CEC 2012. (IEEE World
Congress on Computational Intelligence), Brisbane, Australia, june 2012, pp.
1–8.

C3. S. K. Tasoulis, M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and D. K. Tasoulis,
“Density based projection pursuit clustering,” in IEEE Congress on Evolu-
tionary Computation, 2012. CEC 2012. (IEEE World Congress on Computa-
tional Intelligence), Brisbane, Australia, june 2012, pp. 1–8.

C4. M. G. Epitropakis, D. K. Tasoulis, N. G. Pavlidis, V. P. Plagianakos, and
M. N. Vrahatis, “Tracking differential evolution algorithms: An adaptive ap-
proach through multinomial distribution tracking with exponential forget-
ting,” in Artificial Intelligence: Theories and Applications, ser. Lecture Notes
in Computer Science, I. Maglogiannis, V. P. Plagianakos, and I. Vlahavas,
Eds. Springer Berlin / Heidelberg, 2012, vol. 7297, pp. 214–222.

C5. M. Kaliakatsos-Papakostas, M. G. Epitropakis, A. Floros, and M. N. Vra-
hatis, “Interactive evolution of 8–bit melodies with genetic programming to-
wards finding aesthetic measures for sound,” in Evolutionary and Biologi-
cally Inspired Music, Sound, Art and Design, ser. Lecture Notes in Computer
Science, P. Machado, J. Romero, and A. Carballal, Eds. Springer Berlin /
Heidelberg, 2012, vol. 7247, pp. 141–152.

C6. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Finding multiple
global optima exploiting differential evolution’s niching capability,” in IEEE
Symposium on Differential Evolution, 2011. SDE 2011. (IEEE Symposium Se-
ries on Computational Intelligence), Paris, France, April 2011, pp. 80–87.

C7. M. Kaliakatsos-Papakostas, M. G. Epitropakis, andM. N. Vrahatis, “Weighted
markov chain model for musical composer identification,” in Applications of
Evolutionary Computation, ser. Lecture Notes in Computer Science, C. Di Chio,
A. Brabazon, G. Di Caro, R. Drechsler, M. Farooq, J. Grahl, G. Greenfield,
C. Prins, J. Romero, G. Squillero, E. Tarantino, A. Tettamanzi, N. Urquhart,
and A. Uyar, Eds., vol. 6625, Springer Berlin / Heidelberg. Springer Berlin
/ Heidelberg, 2011, pp. 334–343.

C8. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Evolving cognitive
and social experience in particle swarm optimization through differential
evolution,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2010. CEC 2010.
(IEEEWorld Congress on Computational Intelligence), Barcelona, Spain, July
2010, pp. 1–8.

C9. M. Kaliakatsos-Papakostas, M. G. Epitropakis, and M. N. Vrahatis, “Mu-
sical composer identification through probabilistic and feedforward neural
networks,” in Applications of Evolutionary Computation, ser. Lecture Notes
in Computer Science, C. Di Chio, A. Brabazon, G. Di Caro, M. Ebner, M. Fa-
rooq, A. Fink, J. Grahl, G. Greenfield, P. Machado, M. O’Neill, E. Tarantino,
and N. Urquhart, Eds., vol. 6025, Springer Berlin / Heidelberg. Springer
Berlin / Heidelberg, 2010, pp. 411–420.

C10. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Evolutionary
adaptation of the differential evolution control parameters,” in IEEECongress
on Evolutionary Computation, 2009. CEC 2009, Trondheim, Norway, May
2009, pp. 1359–1366.



Βιβλιογραφία 257

C11. ——, “Balancing the exploration and exploitation capabilities of the differ-
ential evolution algorithm,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation,
2008. CEC 2008. (IEEEWorld Congress on Computational Intelligence), Hong
Kong, June 2008, pp. 2686–2693.

C12. ——, “Non-monotone differential evolution,” in Proceedings of the 10th an-
nual inproceedings on Genetic evolutionary computation, GECCO 2008, ser.
GECCO ’08, ACM. New York, NY, USA: ACM, 2008, p. 527–528.

C13. N. G. Pavlidis, E. G. Pavlidis, M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N.
Vrahatis, “Computational intelligence algorithms for risk-adjusted trading
strategies,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2007. CEC 2007,
Singapore, September 2007, p. 540–547.

C14. M. G. Epitropakis, V. P. Plagianakos, and M. N. Vrahatis, “Higher-order
neural networks training using differential evolution,” in International Con-
ference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Wiley-VCH. Her-
sonissos, Crete, Greece: Wiley-VCH, 2006, p. 376–379.

C15. ——, “Integer weight higher-order neural network training using distributed
differential evolution,” in International Conference of Computational Methods
in Sciences and Engineering, LSCCS. Crete, Greece: LSCCS, 2006.

Άλλες Δημοσιεύσεις:

O1. M. G. Epitropakis and M. N. Vrahatis, “Root finding and approximation ap-
proaches through neural networks,” ACM SIGSAM Bulleting, vol. 39, no. 4,
p. 118–121, 2005.

Βραβεία — Διακρίσεις:

– Η εργασία C1: “Multimodal Optimization Using Niching Differential Evolution
with Index-based Neighborhoods” κρίθηκε ως μία από τις πέντε καλύτε-
ρες εργασίες (Nominated for IEEE CEC 2012 Best Student Paper Award)
του διεθνές συνεδρίου “IEEE World Congress on Computational Intelligence
2012, (WCCI 2012)”, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 10–15, του 2012, στο
Μπρισμπέιν, της Αυστραλίας.

– IEEE Computational Intelligence Society Student Travel Grant Award
για το διεθνές συνέδριο “IEEEWorld Congress on Computational Intelligence
2012, (WCCI 2012)”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 10–15, του 2012,
στο Μπρισμπέιν, της Αυστραλίας.

– Υποτροφία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής: Το ερευνητικό έργο στα
πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής έχει συγχρημα-
τοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην
κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

– IEEE Computational Intelligence Society Student Travel Grant Award
για το διεθνές συνέδριο “IEEEWorld Congress on Computational Intelligence



258 Βιβλιογραφία

2010, (WCCI 2010)”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 18–23, του 2010,
στην Βαρκελώνη, της Ισπανίας.

– Βραβείο Καλύτερου Πόστερ (Best Poster Award, in CASC 2005) Στο διε-
θνές συνέδριο: “8th International Workshop on Computer Algebra in Scien-
tific Computing CASC 2005, (CASC 2005)”, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον
Σεπτέμβριο 12–16, του 2005, στην Καλαμάτα, της Ελλάδας.

http://www.cargo.wlu.ca/casc2005/


Ευρετήριο

ε-ακριβής λύση, 11

Adaptiveness, 16
Affinity matrix, 49
Ant Colony Optimization, 25

Cellular Evolutionary Algorithms, 194
cellular Evolutionary Algorithms, 39
Clearing, 152
Clustering, 152
Clustering tendency, 154
Co-evolution, 16
Collective behavior, 23
Cooperativity, 16
Covering methods, 12
Crowding, 152

Deflation, 152
Direct Methods, 12
Distributed Evolutionary Algorithms, 194
distributed Evolutionary Algorithms, 39

Emergent intelligence, 23
Empirical Cumulative probability Distri-

bution Function, 65
Evolutionary Computation, 14
Exploitation, 38
Exploration, 38
Exploration/exploitation dilemma, 38

Fitness sharing, 152
Forgetting factor, 127

Generalized Descent Methods, 12
Global minimum, 11

H-measure, 46
High–Order Neural Networks, 189

Indirect Methods, 13

Level set, 11
Local minimum, 11

Maximum Likelihood Estimator, 126
Memetic Computing, 70
Message Passing Interface, 199
Methods with guaranteed accuracy, 12
Multinomial distribution-based DE, 140
Mutation or scaling factor, 21

Natural selection, 14
Niching, 152

Niching techniques, 152
No Free Lunch theorem, 13, 124

Parallel Evolutionary Algorithms, 194
Parallelization, 152
Particle Swarm Optimization, 25
Pi–Sigma Network, 190

Random search methods, 12
Restricted tournament selection, 152
Risk of stagnation, 21
Rotation sensitive, 84

Speciation, 152
Stretching, 152
Swarm Intelligence, 23
Symbiosis, 16

TheMultinomial distribution-based PSO,
128

Trajectory methods, 12

Άμεσοι Μέθοδοι, 12
Έμμεσοι Μέθοδοι, 13
Αλγόριθμος ΒΣΣ με παράγοντα περιορι-

σμού, 27
Αλγόριθμος εκπαίδευσης, 30, 32, 33
Αριθμός μεταναστών, 198
Ασαφή Συστήματα, 8, 33
Ασαφής Θεωρία Συνόλων, 33
Ασαφής Λογική, 33
Αυτο-προσαρμοζόμενες μεθοδολογίες, 123
Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων, 25
Βελτιστοποίηση με Αποικία Μυρμηγκιών,

25
Βιολογική εξέλιξη, 16
Γειτνιάσεις, 152
Γειτονιά, 39
Γειτονιά δεικτών στους Διαφοροεξελικτικούς

Αλγόριθμους, 41
Γειτονιά μέσω μεθόδων τοπικής βελτιστο-

ποίησης, 42
Γειτονιά σε δομημένους Εξελικτικούς Αλ-

γορίθμους, 39
Γειτονιά σε στρατηγικές μετάλλαξης, 41
Γειτονιές δεικτών, 169
Δίλημμα ολικής/τοπικής διερεύνησης, 38
Δαρβίνος, 14
Δαρβίνος Θεωρία, 14
Διαδικασία μάθησης, 32
Διαφοροεξελικτικός Αλγόριθμος, 18
Διωνυμικός ανασυνδυασμός, 22



260 Ευρετήριο

Δυναμική των Διαφοροεξελικτικών Στρα-
τηγικών Μετάλλαξης, 42

Εκδηλωμένη νοημοσύνη, 23
Εκθετικός ανασυνδυασμός, 22
Εκτιμητής Μέγιστης Πιθανοφάνειας, 126
Εμπειρική Αθροιστική Συνάρτηση Κατα-

νομής πιθανοτήτων, 65
Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, 16
Εξελικτικός Υπολογισμός, 8, 14
Επίπεδο διέγερσης, 30
Επιβίωση, 7
Επιλογή, 7
Επιτάχυνση, 215
Ευαισθησία περιστροφής, 86
Ευαισθησίας περιστροφής, 84
Ευφυΐα, 7
Ευφυής Βελτιστοποίηση, 11
Η διαδικασία αναζήτησης, 15
Η επιβίωση του ισχυρότερου, 14
Η μέθοδος κατανομής συναρτησιακών τι-

μών, 152
Η μέθοδος της ειδο-γένεσης, 152
Η μέθοδος της ομαδοποίησης, 152
Η μέθοδος της παρεκκλίνουσας τροχιάς,

152
Η μέθοδος της περιορισμένης επιλογής με

τουρνουά, 152
Η μέθοδος του εφελκυσμού της αντικειμε-

νικής συνάρτησης , 152
Η μέθοδος του παραλληλισμού, 152
Η μέθοδος του συμψηφισμού, 152
Η τεχνική του συνωστισμού, 152
Κίνδυνος της στασιμότητας, 21
Κατανεμημένη αλγόριθμοι ΒΣΣ, 202
Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Εξελικτικού Υπο-

λογισμού, 193
Κατανεμημένοι Διαφοροεξελικτικοί Αλγό-

ριθμοι, 201
Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Εξελικτικού Υπο-

λογισμού, 194
Κλασικές μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης,

15
Κριτήριο απόφασης μετανάστευσης, 197
Κυψελοειδείς αλγόριθμοι Εξελικτικού Υπο-

λογισμού, 194
Μέθοδοι γενικευμένης μείωσης, 12
Μέθοδοι εξειδικευμένων θέσεων, 152
Μέθοδοι με Εγγυημένη Ακρίβεια, 12
Μέθοδοι ομαδοποίησης, 12
Μέθοδοι τροχιών, 12
Μέθοδοι τυχαίας αναζήτησης, 12
Μετάλλαξη, 20
Μετανάστευση, 196
Μητρώο γειτνίασης, 49
Μιμιδικός Υπολογισμός, 70
Μοντέλα νησιών, 196
Νοημοσύνη, 7
Νοημοσύνη Σμηνών, 23

Ολική Βελτιστοποίηση, 11
Ολική αναζήτηση, 38
Ολικό ελάχιστο, 11
Ολικός ελαχιστοποιητής, 11
Ομοιόμορφος ανασυνδυασμός, 22
Παράγοντας εκθετικής λήθης, 127
Παράγοντας λήθης, 127
Παράλληλη αλγόριθμοι ΒΣΣ, 202
Παράλληλοι Αλγόριθμοι Εξελικτικού Υπο-

λογισμού, 193
Παράλληλοι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθ-

μοι, 201
Πι–Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, 190
Πληροφορίες του χώρου βελτιστοποίησης,

15
Πολιτική αντικατάστασης/ενσωμάτωσης, 198
Πολιτική επιλογής μεταναστών, 198
Πολλαπλοί βελτιστοποιητές, 151
Πολυ-στρατηγική μέθοδος ΒΣΣ, 128
Πολυ-στρατηγική μέθοδος ΔΕΑ, 140
Πολυωνυμική Κατανομή, 126
Πολυωνυμική Κατανομή με Εκθετική Λήθη,

126
Πολύ-στρατηγικές, 124
Πραγματικές Γειτονιές, 154
Προσαρμοζόμενες μεθοδολογίες, 123
Προσαρμοστικότητα, 16
Σμήνος εξερεύνησης, 71, 83
Σμήνος μνήμης, 71
Στασιμότητα, 84, 85
Στρατηγική μετάλλαξης, 20
Συλλογική συμπεριφορά, 23
Συμβίωση, 16
Συν-εξέλιξη, 16
Συν-εργατικότητα, 16
Συνάρτηση σφάλματος, 32
Συναρτήσεις ενεργοποίησης, 30
Συντελεστής ανασυνδυασμού, 23
Συντελεστής κλιμάκωσης, 21
Συντελεστής μετάλλαξης, 21
Σύνολο επιπέδου, 11
Τάση ή μεροληψία προέλευσης, 84
Τάση ομαδοποίησης, 76, 154
Τάσης ομαδοποίησης, 44
Τελεστής Ανασυνδυασμός, 21
Τελεστής Διασταύρωση, 21
Τελεστής Επιλογής, 23
Τελεστής ανασυνδυασμού, 17
Τελεστής διασταύρωσης, 17
Τελεστής μετάλλαξης, 17, 20
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, 8, 29, 187
Τεχνητή Νοημοσύνη, 7
Τεχνητός νευρώνας, 30
Τοπική αναζήτηση, 38
Τοπικό ελάχιστο, 11
Τοπικός ελαχιστοποιητής, 11
Τοπολογία μετανάστευσης, 197
Υβριδικές Μεθοδολογίες, 79



Ευρετήριο 261

Υβριδικοί Αλγόριθμοι, 70
Υπολογιστική Νοημοσύνη, 8
Υπολογιστική επιβάρυνση, 93
Υπολογιστικό κόστος, 63
Υψηλής Τάξης Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα,

189
Υψηλής–τάξης υπολογιστικές μονάδες, 190
Φυσική επιλογή, 14, 16
Χωρικές Διαφοροεξελικτικές Στρατηγικές

Μετάλλαξης, 47
Χωρική πληροφορία, 39
Χωρικοί Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι, 47
Χωρικοί τελεστές Μετάλλαξης, 38
κατανεμημένοι Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, 39
κυψελοειδές Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, 39


	Περίληψη
	Ευχαριστίες
	Περιεχόμενα
	I Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες
	Εισαγωγή
	Βασικές Έννοιες και Μεθοδολογίες
	Υπολογιστική Νοημοσύνη
	Ολική Βελτιστοποίηση
	Το θεώρημα ``No Free Lunch theorem''

	Εξελικτικός Υπολογισμός
	Εξελικτικοί Αλγόριθμοι
	Ο Διαφοροεξελικτικός Αλγόριθμος

	Νοημοσύνη Σμηνών
	Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων


	Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
	Ασαφή Συστήματα


	II Ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυούς Βελτιστοποίησης
	Ανάπτυξη Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων με Χωρικούς Τελεστές Μετάλλαξης
	Εισαγωγή
	Χωρική πληροφορία και η έννοια της γειτονιάς στους Διαφοροεξελικτικούς Αλγορίθμους
	Η έννοια της γειτονιάς σε δομημένους Εξελικτικούς Αλγορίθμους
	Η έννοια της γειτονιάς δεικτών στους Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους
	Η έννοια της γειτονιάς σε στρατηγικές μετάλλαξης
	Η έννοια της γειτονιάς μέσω μεθόδων τοπικής βελτιστοποίησης

	Μελέτη της δυναμικής των Διαφοροεξελικτικών Στρατηγικών Μετάλλαξης
	Η Οικογένεια Χωρικών Διαφοροεξελικτικών Στρατηγικών Μετάλλαξης
	Πειραματικά αποτελέσματα
	Το προτεινόμενο πλαίσιο στους κλασικούς Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους
	Το προτεινόμενο πλαίσιο σε διάφορους Διαφοροεξελικτικούς Αλγορίθμους
	Υπολογιστικό κόστος του προτεινόμενου πλαισίου
	Συνολική απόδοση

	Συμπεράσματα - Συνεισφορά

	Ανάπτυξη Νέων Υβριδικών/Μιμιδικών Μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού
	Εισαγωγή
	Βιβλιογραφική αναφορά των αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων
	Μελέτη της συμπεριφοράς του σμήνους σε αλγορίθμους Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων
	Υβριδικές Μέθοδοι μεταξύ αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων και Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων
	Η οικογένεια Υβριδικών Μεθόδων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων με ενσωμάτωση Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων
	Συζήτηση των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης οικογένειας υβριδικών αλγορίθμων
	Οι έννοιες της ευαισθησίας περιστροφής και της στασιμότητας στην προτεινόμενη οικογένεια υβριδικών αλγορίθμων

	Πειραματικά αποτελέσματα
	Υβριδισμός του αλγορίθμου PSO χρησιμοποιώντας κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων
	Μελέτη της υπολογιστικής επιβάρυνσης των προτεινόμενων υβριδικών αλγορίθμων
	Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας των Υβριδικών ΒΣΣ αλγορίθμων

	Υβριδισμός αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων χρησιμοποιώντας κλασικές στρατηγικές μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγορίθμων
	Υβριδισμός αλγορίθμων Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων χρησιμοποιώντας γνωστούς Διαφοροεξελικτικούς Αλγόριθμους
	Συνολική απόδοση

	Συμπεράσματα - Συνεισφορά

	Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων Πολυ-στρατηγικών Μεθόδων Ευφυούς Βελτιστοποίησης
	Εισαγωγή
	Εκτίμηση Παραμέτρων της Πολυωνυμικής Κατανομής με Εκθετική Λήθη
	Η Πολυ-στρατηγική μέθοδος Βελτιστοποίησης με Σμήνος Σωματιδίων
	Πειραματικά αποτελέσματα
	Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας
	Ανάλυση της παραμέτρου εκθετικής λήθης


	Η Πολυ-στρατηγική μέθοδος Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων
	Πειραματικά αποτελέσματα
	Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας
	Ανάλυση της παραμέτρου εκθετικής λήθης


	Συμπεράσματα - Συνεισφορά

	Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων Μεθόδων Υπολογισμού Πολλαπλών Βελτιστοποιητών
	Εισαγωγή
	Στρατηγικές Μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων Μέσω Πραγματικών Γειτονιών
	Η Οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων: DE/nrand
	Πειραματικά αποτελέσματα
	Μελετώντας την ταχύτητα σύγκλισης
	Μελετώντας την επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού


	Στρατηγικές Μετάλλαξης Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων Μέσω Γειτονιών Με Δείκτες
	Η Οικογένεια Διαφοροεξελικτικών Αλγόριθμων: DE/inrand
	Πειραματικά αποτελέσματα
	Μελετώντας την ταχύτητα σύγκλισης
	Μελετώντας την επιρροή του μεγέθους του πληθυσμού
	Μελετώντας τη γειτονιά δεικτών με τοπολογία δακτυλίου


	Συμπεράσματα - Συνεισφορά


	III Μέθοδοι Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ολικής Βελτιστοποίησης για την Εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων σε Σειριακά και Κατανεμημένα συστήματα.
	Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με τη χρήση μεθόδων Εξελικτικού Υπολογισμού
	Εισαγωγή
	Υψηλής Τάξης Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
	Πι�Σίγμα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΠΣΤΝΔ)

	Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Εξελικτικού Υπολογισμού
	Μοντέλα νησιών
	Το πρότυπο διάδοσης μηνυμάτων ``Message Passing Interface''

	Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Εξελικτικού Υπολογισμού για την εκπαίδευση Υψηλής Τάξης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
	Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι Διαφοροεξελικτικοί Αλγόριθμοι
	Παράλληλοι ή/και Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων

	Πειραματικά αποτελέσματα
	Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης ΤΝΔ μέσω σειριακών υλοποιήσεων των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ
	Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης Iris
	Το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων (NumFont)
	Το πρόβλημα γενίκευσης MONK
	Το πρόβλημα ομαδοποίησης και αναγνώρισης αριθμητικών ψηφίων με πένα (PenDigits)
	Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης σημάτων Sonar
	Το πρόβλημα κατηγοριοποίησης <<Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού>>

	Εκπαίδευση Υψηλής Τάξης ΤΝΔ μέσω παράλληλων ή κατανεμημένων υλοποιήσεων των αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ
	Μελέτη του χρόνου εκτέλεσης και της επιτάχυνσης των Παράλληλων ή/και κατανεμημένων αλγορίθμων ΒΣΣ και ΔΕΑ


	Συμπεράσματα - Συνεισφορά


	IV Συμπεράσματα - Βιβλιογραφία - Δημοσιεύσεις - Ευρετήριο
	Συμπεράσματα της Διατριβής
	Βιβλιογραφία
	Κατάλογος Δημοσιεύσεων Υποψηφίου
	Ευρετήριο


