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Πρόλογος 
 
 
 
 Στόχος της εργασίας είναι η εφαρμογή διαφόρων τεχνικών γενετικού 
προγραμματισμού στο πρόβλημα της μοντελοποίησης χρονοσειρών και η λήψη 
συγκριτικών συμπερασμάτων σε σχέση με την απόδοση τους σε αυτό το πρόβλημα. 
Με την ονομασία τεχνικές Γενετικού προγραμματισμού, αναφερόμαστε στις τεχνικές 
αυτοματοποιημένης εύρεσης προγραμμάτων υπολογιστή (κώδικα) που βασίζονται 
στις αρχές της βιολογικής εξέλιξης. 
 Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εργασίας αυτής υλοποιήθηκε ένα πλήθος από 
παραλλαγές της υποκατηγορίας του Γενετικού προγραμματισμού που ονομάζεται 
Γραμμικός Γενετικός Προγραμματισμός. Στη συνέχεια, οι μέθοδοι που 
αναπτύχθηκαν, εφαρμόστηκαν σε προβλήματα πρόβλεψης χρονοσειρών από την 
επιστήμη της ιατρικής και της αντοχής υλικών. Οι τεχνικές συγκρίθηκαν με τις 
κλασικές μεθόδους Γενετικού προγραμματισμού που βασίζονται στην αναπαράσταση 
των ατόμων προγραμμάτων σε γράφους. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 
 
 
 
   Η αυτοματοποιημένη μεθοδολογία εύρεσης προγραμμάτων υπολογιστών (κώδικα) 
που βασίζεται στις αρχές της βιολογικής εξέλιξης ονομάζεται Γενετικός 
προγραμματισμός (ΓΠ). Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια τεχνική Μηχανικής 
Μάθησης, η οποία χρησιμοποιεί ένα εξελικτικό Αλγόριθμο για να βελτιστοποιήσει 
ένα πληθυσμό από προγράμματα υπολογιστή σύμφωνα με μια συνάρτηση 
καταλληλότητας που καθορίζεται από την ικανότητα του προγράμματος να εκτελέσει 
ένα δοσμένο έργο. 
   Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές Γενετικού 
Προγραμματισμού στην μοντελοποίηση Χρονοσειρών. Τα συστήματα που 
αναπτύχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για τους παρακάτω σκοπούς: 

 Μοντελοποίηση του συστήματος που «παράγει» τη χρονοσειρά. 
 Εξαγωγή χαρακτηριστικών και κανόνων που μπορούν να οδηγήσουν στην 
πρόβλεψη χρονοσειρών. 

   Οι χρονοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν για να δοκιμάσουμε την λειτουργία των 
υλοποιημένων συστημάτων ήταν οι εξής: 

 Χρονοσειρά από επιστήμη αντοχής υλικών. 
 Χρονοσειρές ιατρικών δεδομένων όπως για παράδειγμα χρονοσειρά 
σήματος μαγνητοεγκεφαλογραφήματος. 

   Στο πρόβλημα της πρόβλεψης και την μοντελοποίησης χρονοσειρών, έχουν 
εφαρμοστεί στο παρελθόν διάφορες υβριδικοί μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης. Οι 
μέθοδοι αυτό, δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα και συγκλίνουν σχετικά γρήγορα στις 
βέλτιστες λύσεις. Έχουν όμως τα εξής μειονεκτήματα. Πρώτον, χρειάζονται μεγάλη 
εκ των προτέρων γνώση για το προς ταυτοποίηση σύστημα. Δεύτερον, οι μέθοδοι 
αυτοί δίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε προβλήματα βελτιστοποίησης παρά σε 
προβλήματα εξόρυξης γνώσης. Δηλαδή, μπορούν να προβλέπουν την έξοδο μια 
χρονοσειράς αλλά το μοντέλο που εξάγουν πολλές φορές δεν μοιάζει αρκετά με το 
πραγματικό μοντέλο που παράγει την χρονοσειρά. 
   Οι κλασσικές τεχνικές Γενετικού Προγραμματισμού χρησιμοποιούν δενδρικές 
δομές για την αναπαράσταση των προγραμμάτων-ατόμων των πληθυσμών. Στο 
παρελθόν έχουν εκπονηθεί και υλοποιηθεί πολλές εργασίες που χρησιμοποιούν 
γενετικό προγραμματισμό για την μοντελοποίηση χρονοσειρών. Τα αποτελέσματα 
ήταν ικανοποιητικά. Ο γενετικός προγραμματισμός, έχει δειχθεί στην βιβλιογραφία, 
ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος για προβλήματα εξόρυξης γνώσης όπως είναι 
αυτό της μοντελοποίησης χρονοσειρών. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε 
ήταν ο μεγάλος χρόνος εκτέλεσης που απαιτούν οι κλασσικές τεχνικές Γενετικού 
προγραμματισμού. Το θέμα λοιπόν είναι ανοικτό σε μελέτη και υπάρχει η ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν νέες τεχνικές γενετικού προγραμματισμού για να πάρουμε και 
καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα. 
   Στην εργασία αυτή, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του Γραμμικού Γενετικού 
Προγραμματισμού. Σε αυτήν την τεχνική, τα προγράμματα-άτομα του πληθυσμού 
αναπαρίστανται σαν μια ακολουθία από εντολές οι οποίες αναπαρίστανται σε 
δυαδική μορφή. Η τεχνική αυτή συγκρίθηκε με την κλασική τεχνική γενετικού 
προγραμματισμού που χρησιμοποιεί δενδρική αναπαράσταση των ατόμων και βγήκαν 
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συμπεράσματα σχετικά με το ποια είναι πιο χρήσιμη στον τομέα της μοντελοποίησης 
χρονοσειρών. 
    Ακόμη υλοποιήθηκαν αλγόριθμοι οι οποίοι εντοπίζουν και αφαιρούν κώδικα που 
δεν συμμετέχει στην παραγωγή της εξόδου τω προγραμμάτων – ατόμων του 
πληθυσμού. Οι αλγόριθμοι αυτοί, περιμένουμε να επιταχύνουν κατά πολύ την 
διαδικασία της εξέλιξης του πληθυσμού, αφού στον γενετικό προγραμματισμό 
σχηματίζονται συχνά τέτοια μπλοκ κώδικα που δεν επηρεάζουν την έξοδο των 
προγραμμάτων. 
 
  
 
 

1.1 Δομή της Διπλωματικής εργασίας 
 
 
 
   Η εργασία έχει την παρακάτω δομή.  
   Στο 2ο Κεφάλαιο δίνεται μια περιγραφή του προβλήματος της πρόβλεψης 
χρονοσειρών όπως αυτό εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς.  Θα περιγραφεί δηλαδή, 
το πρόβλημα της πρόβλεψης χρονοσειρών και της εξαγωγής πληροφορίας 
(αναγνώριση συστήματος) από αυτές, στους τομείς της αντοχής υλικών και της 
ιατρικής. 
   Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφονται διάφορες μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης που 
έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν στο πρόβλημα της πρόβλεψης χρονοσειρών και της 
αναγνώρισης συστημάτων. 
   Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύεται με λεπτομέρεια η κλασική μέθοδος του Γενετικού 
προγραμματισμού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί δενδρική αναπαράσταση των 
ατόμων του πληθυσμού. 
   Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε την μέθοδο του Γραμμικού Γενετικού 
προγραμματισμού. Ακόμη, δίνουμε λεπτομέρειες για τις παραλλαγές της και για τον 
τρόπο με τον οποίο τις υλοποιήσαμε. 
  Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα, καθώς και τα  
συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν κατά την πειραματική διαδικασία. 
   Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται κάποια γενικά συμπεράσματα καθώς και 
κάποιες ιδέες για μελλοντική έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2: 
Πρόβλεψη χρονοσειρών – 
Ταυτοποίηση συστήματος 

 
 
 
 

2.1 Εισαγωγή 
 
 
 
   Με τον όρο σύστημα, περιγράφουμε ένα αντικείμενο στο οποίο η είσοδος 
μετασχηματίζεται για να παράγει κάποια έξοδο. Το σύστημα επηρεάζεται και από 
εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι, σε αντίθεση με την είσοδο του συστήματος, δεν 
ελέγχονται από τον παρατηρητή. Οι εξωτερικές επιρροές στο σύστημα ονομάζονται 
διαταραχές. Οι διαταραχές αυτές, μπορεί να είναι άμεσα μετρήσιμες ή να 
παρατηρηθούν από την επιρροή τους στην έξοδο του συστήματος. Συνήθως, κατά την 
μελέτη του συστήματος, θεωρούμε ότι οι μετρήσιμες διαταραχές είναι μέρος της 
εισόδου. 
   Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις συστημάτων, ανάλογα με τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά τους. Ένας σημαντικός διαχωρισμός τους είναι σε στατικά και 
δυναμικά. 

• Στατικά, είναι τα συστήματα στα οποία η έξοδος εξαρτάται μόνο από τις 
εξωτερικές επιρροές. Δηλαδή, από τις εισόδους και τις διαταραχές. 

• Δυναμικά, είναι αυτά τα συστήματα των οποίων η έξοδος εξαρτάται και από 
την προηγούμενη κατάστασή τους. 

   Έπειτα, αφού αναλύσουμε την έννοια της ταυτοποίησης συστήματος και της 
πρόβλεψης και μοντελοποίησης χρονοσειρών, θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια κάποια 
συγκεκριμένα προβλήματα με τα οποία και θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της 
εργασίας. 
 
 
 
 

2.2 Μοντέλα 
 
 
 
 
   Η αναγνώριση ενός συστήματος, του οποίου οι μηχανισμοί δημιουργίας είναι 
άγνωστοι, έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στο χώρο της επεξεργασίας σημάτων 
για πολλά χρόνια. Όταν υπάρχει αλληλεπίδραση με ένα σύστημα απαιτούνται κάποιες 
γνώσεις σχετικά με τη δομή του και τις παραμέτρους του καθώς και για τον τρόπο 
που σχετίζονται μεταξύ τους. Με ένα ευρύ αρχικά ορισμό, μία τέτοια σχέση μεταξύ των 
παρατηρούμενων σημάτων μπορεί να ονομαστεί  «μοντέλο του συστήματος». Έτσι, τα 
μοντέλα εμφανίζονται από την προσπάθεια εύρεσης κάποιου τρόπου αναπαράστασης 
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των συστημάτων σε διάφορες μορφές και διατυπώνονται κυρίως με μαθηματική 
μορφή.  
   Χωρίς αμφιβολία στην καθημερινή ζωή πολλά συστήματα έχουν σχέση με νοερά 
μοντέλα τα οποία βεβαίως δε συνεπάγονται κάποια μαθηματική μορφή και για την 
περιγραφή των ιδιοτήτων τους συνήθως χρησιμοποιούνται γραφικές απεικονίσεις και 
σχήματα. Τέτοιες αναπαραστάσεις συστημάτων αναφέρονται ως γραφικά μοντέλα. 
Υπάρχουν γραμμικά συστήματα που, για παράδειγμα, μπορούν να περιγραφούν 
μοναδικά από την κρουστική απόκρισή τους ή από τις συναρτήσεις συχνότητάς τους. 
Έτσι, τέτοιες γραφικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς 
σχεδίασης. 
   Για πιο απαιτητικές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μοντέλα που 
περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων του συστήματος με όρους ή 
μαθηματικές εκφράσεις, όπως για παράδειγμα εξισώσεις διαφοράς ή διαφορικές 
εξισώσεις. Τέτοια μοντέλα καλούνται μαθηματικά ή αναλυτικά μοντέλα. Τα 
μαθηματικά αυτά μοντέλα μπορούν στη συνέχεια να χαρακτηριστούν από ένα μεγάλο 
αριθμό από επίθετα σε σχέση με τη δομή και τις ιδιότητές τους όπως για παράδειγμα 
συνεχή ή διακριτά, κατανεμημένα ή μη, ντετερμινιστικά ή στοχαστικά, γραμμικά ή μη 
γραμμικά, χαρακτηρίζοντας έτσι και τον τύπο της μαθηματικής εξίσωσης που 
χρησιμοποιείται. Η χρήση των μαθηματικών μοντέλων είναι έμφυτη σε όλα τα πεδία 
της επιστήμης των μηχανικών και της φυσικής. Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο 
μέρος της μηχανικής ασχολείται με το να χρησιμοποιήσει ένα καλό έως και βέλτιστο 
σχεδιασμό  για την αναπαράσταση συστημάτων  από μαθηματικά μοντέλα, αφού στη 
γενική περίπτωση είναι χρήσιμα για την πρόβλεψη της κατάστασης του συστήματος 
στο μέλλον, η οποία χρησιμοποιείται εκτενώς σε όλα τα πεδία της επιστήμης, όπως 
στην ιατρική, την οικονομία, την οικολογία και τη βιολογία, συμπεριλαμβάνοντας και 
μη τεχνικές περιοχές. 
   Το μοντέλο ενός συστήματος που χρησιμοποιείται σε μία εξομοίωση στον 
υπολογιστή είναι ένα πρόγραμμα. Για πιο πολύπλοκα συστήματα, το πρόγραμμα αυτό 
μπορεί να φτιαχτεί διασυνδέοντας πολλές υπορουτίνες και πίνακες ανίχνευσης 
(lookup tables) και μπορεί να μην είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί αναλυτικά ως 
μαθηματικό μοντέλο. Τέτοιες υπολογιστικές περιγραφές καλούνται λογισμικά 
(software) μοντέλα. Ο ρόλος αυτών των μοντέλων γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός 
για τη λήψη αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα. 
   Ένα μοντέλο δημιουργείται κυρίως από την παρατηρούμενη πληροφορία και από 
κάποιες προκαθορισμένες μετρήσεις. Έτσι, τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να 
αναπτυχθούν προς δύο κατευθύνσεις ή συνδυασμό αυτών. 
   Η μία κατεύθυνση είναι να διασπαστεί το σύστημα σε υπό-συστήματα των οποίων 
οι ιδιότητες είναι κατανοητές από προηγούμενη εμπειρία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει 
ότι βασιζόμαστε σε φυσικούς νόμους και άλλες καλά τεκμηριωμένες σχέσεις που 
έχουν τη λύση τους σε προγενέστερη εργασία. Αυτά τα υπό-συστήματα στη συνέχεια 
ενώνονται μαθηματικά και παράγεται ένα μοντέλο για το συνολικό σύστημα. Αυτή η 
πορεία είναι γνωστή ως μοντελοποίηση και δεν περιλαμβάνει απαραίτητα κάποιο 
πειραματισμό με τα πραγματικά συστήματα. Βέβαια, η διαδικασία της 
μοντελοποίησης είναι μία εφαρμογή πλήρως εξαρτημένη και έχει τη λύση της σε 
διαγράμματα με τμήματα που αποτελούνται από απλά στοιχεία. Η αναδόμηση του 
συστήματος από αυτά τα απλά σήμερα γίνεται στην πλειοψηφία με τη μέθοδο της 
προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχοντας ως αποτέλεσμα ένα 
μοντέλο λογισμικού. 
   Η άλλη κατεύθυνση, τόσο για τα μαθηματικά όσο και για τα γραφικά μοντέλα, 
βασίζεται απ’ ευθείας στον πειραματισμό. Σήματα εισόδου και εξόδου 
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καταγράφονται και εξετάζονται με ανάλυση πληροφορίας ώστε να εξάγουμε ένα 
κατάλληλο μοντέλο. Αυτή η κατεύθυνση είναι γνωστή ως αναγνώριση συστήματος 
(system identification). 
 
 
 

2.3 Η Διαδικασία της Αναγνώρισης 
(Ταυτοποίησης) Συστήματος 
 
 
 
   Η σχεδίαση του αλγορίθμου που παρουσιάζεται για την κατασκευή ενός 
κατάλληλου μοντέλου από την παρατηρούμενη πληροφορία περιλαμβάνει τέσσερα 
βασικά συστατικά: 

 Τη μετρούμενη πληροφορία. 

 Ένα σύνολο από υποψήφια και ανταγωνιστικά μοντέλα. 

 Ένα κριτήριο πληροφορίας για το ποιό υποψήφιο μοντέλο είναι το καλύτερο για 
τη  χρήση της πληροφορίας.  

 Τον υπολογισμό του μοντέλου. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν κάποια στοιχεία για τα παραπάνω συστατικά: 

 
   Η μετρούμενη πληροφορία: Η πληροφορία εισόδου-εξόδου καταγράφεται κυρίως 
κατά τη διάρκεια ειδικά σχεδιασμένων πειραμάτων αναγνώρισης όπου ο χρήστης 
μπορεί να καθορίσει ποιά σήματα θα μετρήσει, πότε θα τα μετρήσει καθώς επίσης και 
να επιλέξει τα σήματα εισόδου. Ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιούνται τα 
σχεδιασμένα πειράματα είναι η χρησιμοποίηση των παραπάνω επιλογών ώστε να 
παρθούν περισσότερο ξεκάθαρες και διαφωτιστικές πληροφορίες σε συνάρτηση με 
τους περιορισμούς που πιθανών να έχουν τεθεί.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 
χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το πείραμα και επομένως πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί η πληροφορία που προέρχεται από την κανονική λειτουργία του 
συστήματος. 
   Το σύνολο των υποψήφιων μοντέλων: Ένα σύνολο από υποψήφια μοντέλα 
παράγεται, και μέσα τον αλγόριθμό θα καθορίσουμε το πιο κατάλληλο για την 
αναπαράσταση του συστήματος. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι και το πιο σημαντικό 
μέρος στη σχεδίαση, καθώς αποτελεί την πιο δύσκολη επιλογή στη διαδικασία της 
αναγνώρισης συστημάτων. Πολλές φορές υπάρχει μία εκ των προτέρων διαίσθηση 
και γνώση που συνδυάζεται με τις τυπικές ιδιότητες των υποψηφίων μοντέλων. Έτσι, 
σ’ αυτήν την περίπτωση το σύνολο των μοντέλων παράγεται μέσα από προσεκτική 
μοντελοποίηση. Στη συνέχεια, κάθε μοντέλο με κάποιες άγνωστες παραμέτρους 
δημιουργείται από βασικούς φυσικούς νόμους και από καλά τεκμηριωμένες σχέσεις. 
Αυτά τα σύνολα μοντέλων, που έχουν ρυθμιζόμενες παραμέτρους και φυσική 
εξήγηση, καλούνται «γκρι κουτιά» (gray boxes). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
προγενέστερη γνώση ή πληροφορία τα μοντέλα αναπτύσσονται χωρίς ιδιαίτερη 
αναφορά στο φυσικό υπόβαθρο. Ένα τέτοιο σύνολο μοντέλων, των οποίων οι 
παράμετροι θεωρούνται ως τα μέσα που ρυθμίζουν την εναρμόνιση στην πληροφορία 
και δεν εκφράζουν φυσικές θεωρήσεις στο σύστημα, καλούνται «μαύρα κουτιά» 
(black boxes).  
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   Το κριτήριο πληροφορίας: Με τον καθορισμό του συνόλου των υποψηφίων 
μοντέλων απαιτείται ο προσδιορισμός του καλύτερου μοντέλου στο σύνολο ο οποίος 
πρέπει να κατευθύνεται από την πληροφορία. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και τη 
μέθοδο αναγνώρισης (identification method). Η αποτίμηση της ποιότητας του 
μοντέλου βασίζεται (τυπικά) στον τρόπο με τον οποίο αυτά δρουν όταν επιχειρούν να 
αναπαράγουν τη μετρήσιμη πληροφορία. Αυτή η αποτίμηση μπορεί να μετρηθεί με 
μια συνάρτηση κόστους ή να ελεγχθεί με κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως: 

 κατά πόσο το μοντέλο περιέχει καλές ιδιότητες ώστε να περιγραφεί το άγνωστο 
σύστημα (flexibility). 

 κατά πόσο το μοντέλο χρησιμοποιεί τις ελάχιστα δυνατές παραμέτρους 
(parsimony).  

 κατά πόσο οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση έχουν 
πεπερασμένη πολυπλοκότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 
πραγματικού χρόνου (real-time applications). 

 

   Ο υπολογισμός του μοντέλου: Ικανοποιώντας, τις παραπάνω τρεις διαδικασίες 
έχουμε φτάσει αναμφίβολα σε ένα ειδικό μοντέλο, αυτό δηλαδή που από το σύνολο 
όλων των μοντέλων περιγράφει καλύτερα την πληροφορία σύμφωνα με το κριτήριο 
που επιλέχθηκε. Έχοντας λοιπόν επιλέξει τη δομή, μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε 
ένα προσαρμοστικό φίλτρο για να εκτιμήσουμε τις άγνωστες παραμέτρους του 
μοντέλου οι οποίες μπορεί  είτε να είναι σταθερές με το χρόνο (time invariant) είτε  
να μεταβάλλονται (time varying).  
    Έπειτα, αυτό που απομένει είναι να εξεταστεί αν το επιλεγμένο μοντέλο είναι 
(αρκετά καλό, δηλαδή αν είναι) αποτελεσματικό για το σκοπό του. Τέτοιοι έλεγχοι 
είναι γνωστοί ως έλεγχοι αξιοπιστίας μοντέλων (model validation) και 
περιλαμβάνουν διάφορες διαδικασίες στο να αποτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο το 
μοντέλο σχετίζεται με την παρατηρούμενη πληροφορία, την προηγούμενη 
πληροφορία και τη μελλοντική της χρήση. Ανεπαρκής συμπεριφορά του μοντέλου σε 
αυτόν τον έλεγχο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε απόρριψή του. Από την άλλη, μια 
καλή απόδοση θα μας δημιουργήσει την πεποίθηση ότι το μοντέλο είναι σωστό. 
Συχνά το επιλεγμένο μοντέλο δε περνάει από τον έλεγχο αξιοπιστίας που θέτεται και 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή στα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας 
για επανεξέταση των μοντέλων και εκλογή ενός νέου. 
    Το μοντέλο μπορεί να κριθεί ανεπαρκές για διάφορους λόγους, μερικοί από τους 
οποίους είναι οι εξής: 

 Το σύνολο των μοντέλων δεν ήταν το κατάλληλο, δηλαδή δεν περιείχε καμία 
αρκετά καλή περιγραφή για το σύστημα. 

 Η αριθμητική διαδικασία απέτυχε να βρει το καλύτερο μοντέλο σύμφωνα με το 
κριτήριο. 

 Το κριτήριο δεν είχε επιλεχθεί σωστά. 

 Η πληροφορία δεν ήταν αρκετά κατατοπιστική ώστε να παρέχει καθοδήγηση για 
την επιλογή του καλύτερου μοντέλου κ.λ.π. 
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Πληροφορία

Συνόλο
Μοντέλων

Επιλογή
Κριτηρίου

Υπολογισμός Μοντέλου

Ελεγχος
Μοντέλου
Επιτυχής ?

Προηγούμενη
Γνώση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 
Σχήμα 2.1: Γραφική παρουσίαση της διαδικασίας αναγνώρισης συστημάτων. 

 
   Σήμερα στον τομέα της έρευνας για την αναγνώριση συστημάτων αντιμετωπίζονται 
στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προβλήματα αυτά. Έτσι, ένα μοντέλο δε θα πρέπει 
ποτέ να είναι αποδεκτό σαν το τελικό και το καλύτερο για την αληθινή περιγραφή του 
συστήματος. Μάλλον θα πρέπει να θεωρείται ως μία καλή περιγραφή του 
συστήματος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εμάς. Στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται 
γραφικά η διαδικασία της αναγνώρισης συστημάτων. 
   Μετά από την παραπάνω περιγραφή ο αλγόριθμος της αναγνώρισης συστημάτων 
έχει την ακόλουθη φυσική ροή: 

 Συλλέγουμε την πληροφορία. 

 Εκμεταλλευόμαστε την προηγούμενη γνώση, εάν υπάρχει. 

 Επιλέγουμε ένα κατάλληλο σύνολο μοντέλων. 

 Εκλέγουμε το καλύτερο μοντέλο στο σύνολο. 

 Υπολογίζουμε το μοντέλο. 
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2.4 Μοντελοποίηση Χρονοσειράς 
 
 
 
   Μια χρονοσειρά είναι ένα δυναμικό σύστημα χωρίς εισόδους. Έστω ότι θέλουμε να 
μοντελοποιήσουμε ένα τέτοιο δυναμικό σύστημα . Καταρχήν, συλλέγουμε μια σειρά 
από μετρήσεις της εξόδου του συστήματος: 
 

)}(),...,2(),1({ NyyyZ N =       (1) 
 
   Έπειτα, επιλέγουμε τη δομή του μοντέλου μας. Η πιο απλή μορφή ενός 
μαθηματικού μοντέλου, το οποίο δίνει την έξοδο του συστήματος συναρτήσει 
προηγούμενων παρατηρήσεων, είναι η γραμμική εξίσωση της παρακάτω μορφής: 
 

)()2()1()( 21 ntyatyatyaty n −+−+−=     (2) 
 
   Για τη σύμπτυξη της παραπάνω εξίσωσης, ορίζουμε τα διανύσματα: 
 

T
n ]...[ 1 ααθ =         (3) 

 
Tntytyt )]()...1([)( −−=φ       (4) 

 
   Οπότε, η εξίσωση (2) μετασχηματίζεται σε: 
 

θφ )()( tty Τ=         (5) 
 
   Για να ξεχωρίζει η έξοδος του συστήματος από την τιμή που υπολογίζει το μοντέλο 
και να τονιστεί ότι αυτή η τιμή εξαρτάται, εκτός από τα προηγούμενα δεδομένα και 
από το θ, η (5) ξαναγράφεται ως: 
 

θφθ )()|(
^

tty Τ=        (6) 
 
   Δεδομένου ότι έχουμε αποφασίσει την τιμή του n, για τον υπολογισμό του 
μοντέλου αρκεί να βρεθεί αυτό το θ, το οποίο ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα των 
μετρήσεων του συστήματος. Σύμφωνα με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Least 

Squares Method), αρκεί να βρεθεί το 
^

Νθ , το οποίο ελαχιστοποιεί το μέσο 
τετραγωνικό σφάλμα του μοντέλου, δηλαδή: 
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   Αφού η (8) είναι τετραγωνική ως προς θ, το ελάχιστο μπορεί να βρεθεί εύκολα, 
θέτοντας την παράγωγό της ίση με μηδέν: 
 

∑
=

ΤΝ =−
Ν

=Ζ
N

t
N ttyV

d
d

1
0))()((2),( θφθ

θ
    (9) 

 
το οποίο είναι ισοδύναμο με: 
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και τελικά δίνει ότι: 
 

∑∑
=

−

=

Τ
Ν =

N

t

N

t
tyttt

1

1

1

^
)()(])()([ φφφθ      (11) 

    
   Η παραπάνω τιμή μπορεί εύκολα να βρεθεί χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 
 
 
 

2.5 Χρονοσειρές και αναγνώριση συστημάτων 
σε διάφορους τομείς της επιστήμης 
 
 
 
2.5.1 Μοντελοποίηση κόπωσης υλικών 
 
 
   Ένα από τα προβλήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι και η μοντελοποίηση 
της συμπεριφοράς δύο σύνθετων υλικών σε πειράματα κόπωσης. Και τα δύο υλικά 
είναι πολύστρωτες πλάκες ινών γυαλιού, τυπικό υλικό κατασκευής λεπίδων 
αεροστρόβιλου. 
   Οι κατασκευές από σύνθετα υλικά είναι κυρίως λεπτότοιχες. Το υλικό αποτελείται 
από πολλές στρώσεις (layers). Η κάθε στρώση περιέχει ίνες (fibers) και ρητίνη 
(matrix). Τα υλικά με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι αυτά που αποτελούνται από 
ίνες γυαλιού (glass fibers) και για μήτρα (matrix) έχουν πολυεστερική (polyester) ή 
εποξική (epoxic) ρητίνη. Επιπλέον, αναφερόμαστε σε συνεχείς και 
προσανατολισμένες ίνες, δηλαδή ίνες που δε διακόπτονται, παρά μόνο από το σύνορο 
του υλικού. 
  Συνήθως, ορίζουμε ένα σύστημα συντεταγμένων με βάση το δοκίμιο. Ο διαμήκης 
άξονας χαρακτηρίζεται ως 0ο και ονομάζεται on-axis και όλες οι άλλες διευθύνσεις, 
σε οποιαδήποτε γωνία θο από τις 0ο ονομάζονται θο off-axis.  
   Ένα υλικό (δοκίμιο) μπορεί να αποτελείται (συνήθως έτσι γίνεται) από 
περισσότερες από μία στρώσεις. Κάθε στρώση μπορεί να έχει τις ίνες 
προσανατολισμένες σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Όταν όλες οι στρώσεις έχουν τις ίνες 
προσανατολισμένες στην ίδια διεύθυνση, τότε το υλικό λέγεται unidirectional (UD) 
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on-axis αν είναι στις 0ο, ή off-axis αν είναι σε οποιαδήποτε άλλη γωνία. Είναι 
προφανές ότι το υλικό με τη μεγαλύτερη αντοχή στη διεύθυνση των 0ο είναι το UD 
on-axis. Όταν το δοκίμιο αποτελείται από στρώσεις του υλικού με τις ίνες σε 
διαφορετικές διευθύνσεις καλείται multidirectional (MD) και ονομάζεται δίνοντας 
αναλυτικά τη διεύθυνση κάθε μιας από τις στρώσεις του. Π.χ, αν αποτελείται από 
τέσσερις στρώσεις με τις ίνες στις 0, 15, 45 και 90 μοίρες θα το συμβολίσουμε: 
[0/15/45/90]Τ. Το Τ στο δείκτη σημαίνει TOTAL, δηλαδή ότι είναι όλο το δοκίμιο 
αυτό που παρουσιάζεται. 
   Η  φόρτιση χωρίζεται για την περιοχή που μας ενδιαφέρει σε δύο κατηγορίες: 
Στατική και φόρτιση κόπωσης.  

• Στατική φόρτιση: Κάθεσαι πάνω σε μία καρέκλα, και σπάει η καρέκλα διότι 
ξεπεράστηκε η αντοχή της στη στατική αυτή φόρτιση. 

• Φόρτιση κόπωσης: Κάθεσαι πάνω σε μια πιο γερή καρέκλα και η καρέκλα δε 
σπάει. Όταν όμως αρχίσεις να πηδάς πάνω στην καρέκλα, λόγω της 
εναλλασσόμενης φόρτισης (πάνω-κάτω), και παρά το ότι δεν έχει ξεπεραστεί 
η στατική αντοχή της καρέκλας, αυτή σπάει μετά από κάποιους κύκλους 
φόρτισης. 

   Η κατηγορία της φόρτισης η οποία μας ενδιαφέρει είναι η κόπωση και μάλιστα η 
κόπωση σταθερού εύρους, δηλαδή σταθερή εναλλαγή φορτίου από μία ελάχιστη σε 
μία μέγιστη τιμή. Αυτή λέγεται constant amplitude fatigue. Χαρακτηριστικά της 
είναι: 

• Το εύρος της τάσης (stress range) Δσ 
• Το πλάτος της τάσης (stress amplitude) σa 
• Η μέση τιμή (mean) σm 
• H μέγιστη τιμή εφαρμοζόμενης τάσης (maximum) σmax  

• Η ελάχιστη τιμή εφαρμοζόμενης τάσης (minimum) σmin  
• Λόγος ελάχιστης προς μέγιστη τάση, R=σmin/σmax. Συνήθεις τιμές του λόγου R 

είναι: R=10, C-C, R=-1, T-C και R=0.1, Τ-Τ. Ειδικά η φόρτιση για την οποία 

είναι R=-1, T-C, ονομάζεται αντιστρεφόμενη φόρτιση, διότι η μέγιστη και η 

ελάχιστη τάση έχουν την ίδια απόλυτη τιμή, αλλά διαφορετικό πρόσημο. 

    Η διαδικασία δηλαδή που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε είναι η πρόβλεψη του 
αριθμού των επαναλήψεων φόρτισης του δοκιμίου μέχρι αυτό να αστοχήσει. Οι 
είσοδοι θα είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν παραπάνω. Για τα 
δύο με τα οποία θα πειραματιστούμε στη συνέχεια θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο 
Κεφάλαιο 6.    
 
 
 
2.5.2 Πρόβλεψη χρονοσειράς μαγνητοεγκεφαλογραφήματος 
 
 
 
   Τα δεδομένα αυτής της χρονοσειράς προέρχονται από μαγνητοεγκεφαλογραφήματα 
επιληπτικών ασθενών. Οι καταγραφές έγιναν χρησιμοποιώντας μια υπεραγώγιμη 
κβαντική συσκευή παρεμβολής (Superconductive QUantum Interference Device), η 
οποία είναι εγκατεστημένη στο εργαστήριο ιατρικής φυσικής, στο γενικό νοσοκομείο 
της Αλεξανδρούπολης. Οι συσκευές SQUID είναι πολύ ευαίσθητα μαγνητόμετρα, 
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ικανά να ανιχνεύσουν και να καταγράψουν βιομαγνητικά πεδία της τάξης των 10-
15T. Αυτά τα πεδία παράγονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο λόγω των ηλεκτρικών 
μικρορευμάτων στο επίπεδο των νευρωνικών κυττάρων [1].   
   Αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και με το οποίο έχουν ασχοληθεί διάφοροι 
ερευνητές στο παρελθόν, είναι η χρήση προηγούμενων τιμών της χρονοσειράς για την 
πρόβλεψη της επόμενης τιμής της. Μάλιστα, θα μας ενδιέφερε ο εντοπισμός ενός 
μοντέλου που να πλησιάζει το πραγματικό μοντέλο παραγωγής της χρονοσειράς. Το 
μοντέλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση επιληψίας σε 
ασθενείς. 
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Κεφάλαιο 3: 
Μέθοδοι Υπολογιστικής Νοημοσύνης στην 
αναγνώριση συστημάτων και την πρόβλεψη 

χρονοσειρών 
 
 
 

  Στο Κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε με συντομία κάποιες μεθόδους 
Υπολογιστικής Νοημοσύνης που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν με επιτυχία στα 
προβλήματα της αναγνώρισης συστημάτων και της πρόβλεψης χρονοσειρών. Οι 
περισσότερες από τiς παρακάτω μεθόδους είναι υβριδικοί αλγόριθμοι που 
συνδυάζουν μια κλασική μέθοδο αναζήτησης ή βελτιστοποίησης με κάποια ευρετική 
μέθοδο.  
 
 
 

3.1 Γενετικός RLS 
 
 
 
    Η πρώτη μέθοδος που θα περιγραφεί στην παράγραφο αυτή χρησιμοποιεί ένα 
γενετικό αλγόριθμο σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο RLS. Οι δημιουργοί της 
μεθόδου αυτής είναι ο Κ. Warwick, ο Y. H. Kang και ο R. J. Mitchell και την μέθοδο 
την έχουν ονομάσει GARLS (Genetic Algorithm RLS). Η μέθοδος αυτή αποτελείται 
από τον αλγόριθμο RLS στο χαμηλό επίπεδο και από έναν απλό γενετικό αλγόριθμο ο 
οποίος ανήκει στο υψηλό επίπεδο της μεθόδου. Στο Σχήμα 3.1 φαίνεται το χονδρικό 
σχεδιάγραμμα της μεθόδου και η σχέση των δύο αλγορίθμων. Ο γενετικός 
αλγόριθμος έχει απλή δομή, η οποία αποτελείται από έναν όσο πιο μικρό πληθυσμό 
γίνεται, για να αποφευχθούν οι πολλοί υπολογισμοί. 
    Η βασική ιδέα της μεθόδου είναι να ελαχιστοποιήσει την μέση τετραγωνική 
συνάρτηση του σφάλματος πρόβλεψης ε(t) η οποία δίνεται από τον τύπο: 

                                                    ∑
=Ν

=
N

t

ttJ
1

2))()((1)( εβθ                               (3.1) 

όπου β(t) είναι ένας παράγοντας βάρους. 
    Οι ολικές παράμετροι του συστήματος υπολογίζονται από την εξίσωση: 

                                                  )()()1()(
^^

ttLtt εθθ +−=                                (3.2) 
η οποία αποτελεί την βασική εξίσωση εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος 
στον αλγόριθμο RLS στο κάτω επίπεδο της μεθόδου. 

    Η απόδοση των εκτιμώμενων παραμέτρων εξαρτάται από τον παράγοντα )1(
^

−tθ  , 
δηλαδή από τις προηγούμενες εκτιμήσεις και ο παράγοντας L(t) αντιπροσωπεύει την 
σχέση μεταξύ της διόρθωσης και των προηγούμενων εκτιμήσεων. 
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Σχήμα 3.1: Μπλοκ διάγραμμα του αλγόριθμου GARLS 

 
    Η μέθοδος που παρουσιάζεται εδώ βελτιώνει την απόδοση των εκτιμώμενων 
παραμέτρων επειδή χρησιμοποιεί τις παραμέτρους που έχουν καλύτερη απόδοση από 

τις υπόλοιπες σε όλο το σύστημα όπως κάνουν οι παράμετροι )1(
^

−tθ  στον 
αλγόριθμο RLS. 
    Αυτές οι παράμετροι επιλέγονται μετά από ένα διαγωνισμό που γίνεται μεταξύ του 
γενετικού αλγόριθμου στο ανώτερο επίπεδο και του RLS στο κατώτερο επίπεδο. Ο 
διαγωνισμός αυτός μπορεί να γίνει κάθε φορά που λαμβάνεται ένα δείγμα ή μετά από 
n δείγματα ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα του αλγόριθμου. Οι παράμετροι που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι οι προηγούμενες παράμετροι του RLS )1(
^

−tθ  
και το σύνολο από τα καλύτερα χρωμοσώματα που προκύπτουν από τον γενετικό 
αλγόριθμο. Οι νικητές του διαγωνισμού χρησιμοποιούνται ως μέρη του συνόλου 

)1(
^

−tθ  για την τρέχουσα εκτίμηση των παραμέτρων του RLS στο χαμηλό επίπεδο. 
    Οι καλύτερες δυαδικές συμβολοσειρές του γενετικού αλγόριθμου μετατρέπονται 
στις πραγματικές τους τιμές ώστε να χρησιμοποιηθούν από τον RLS. 
    Επειδή ο γενετικός αλγόριθμος ψάχνει για βέλτιστα σημεία σε όλο το πεδίο τιμών 
της επιφάνειας ανίχνευσης, παράγει πολύ καλούς υποψήφιους οι οποίοι μπορούν να 
είναι οι πιθανοί νικητές στον παραπάνω διαγωνισμό, συγκεκριμένα στην περίπτωση 
που αλλαχτούν οι παράμετροι του συστήματος. Όταν ένας τέτοιος υποψήφιος μπορεί 

να εισέλθει στο σύνολο )1(
^

−tθ   του RLS, η ολική απόδοση του συστήματος μπορεί 
να βελτιωθεί. 
    Επίσης, περιοδικά οι εκτιμώμενες παράμετροι του RLS χρησιμοποιούνται για να 
βελτιώσουν την απόδοση του γενετικού αλγόριθμου που βρίσκεται στο ανώτερο 
επίπεδο της μεθόδου. Οι παράμετροι του RLS συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό μαζί 
με τα χειρότερα χρωμοσώματα του πληθυσμού του γενετικού αλγόριθμου και ο 
νικητής αντικαθιστά τον νικημένο στον πληθυσμό. Ανάλογα, ο γενετικός αλγόριθμος 
οδηγείται μερικώς από τα στοιχεία του RLS που βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο. 
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Έτσι, ο γενετικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στο ανώτερο επίπεδο δεν είναι εξ’ 
ολοκλήρου πιθανοτικός. Στην περίπτωση που ο γενετικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί 
δυαδικές συμβολοσειρές για την λειτουργία του, είναι απαραίτητη η μετατροπή των 
εκτιμώμενων παραμέτρων του RLS σε δυαδικές ώστε να συμμετέχουν στον εκτιμητή 
του ανωτέρου επιπέδου. Αντίθετα, όταν ο γενετικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί 
πραγματικές τιμές, οι διαδικασίες κωδικοποίησης αποκωδικοποίησης δεν 
χρησιμοποιούνται. 
    Η συνάρτηση fitness του γενετικού αλγόριθμου χρησιμοποιεί το άθροισμα λάθους 
της εξόδου του συστήματος. Η εξίσωση  που χρησιμοποιείται μπορεί να έχει την εξής 
μορφή: 

                                               

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
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⎞
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⎝
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=
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1

2))((1

1)(
w

t
ta

tF

ε

                                    (3.3) 

όπου α είναι ένας παράγοντας βάρους και w είναι το μέγεθος του κινούμενου 
παραθύρου που αναπαριστά το πλήθος των δειγμάτων που συγκρίνονται. 
    Παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική μορφή της μεθόδου GARLS: 
 

Αλγόριθμος 
1. Θέσε τις αρχικές τιμές του RLS. 
2. Δημιούργησε τον αρχικό πληθυσμό με βάση τα αποτελέσματα του RLS. 

3. Υπολόγισε τις εκτιμώμενες παραμέτρους )(
^

tθ . 
4. Υπολόγισε τις τιμές fitness του RLS ώστε να ελαχιστοποιηθεί η (3.1). 
5. Αντάλλαξε τις εκτιμώμενες παραμέτρους του RLS με τα χειρότερα 

χρωμοσώματα του γενετικού αλγορίθμου εάν είναι καλύτερες από αυτά. 
6. Εφάρμοσε τους γενετικούς τελεστές της επιλογής, διασταύρωσης  και 

μετάλλαξης στον τρέχοντα πληθυσμό. 
7. Υπολόγισε τις τιμές fitness  των χρωμοσωμάτων του γενετικού αλγόριθμου 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η (3.1). 
8. Αντάλλαξε τα καλύτερα χρωμοσώματα του γενετικού αλγορίθμου με τις 

παραμέτρους του RLS  (αποκωδικοποιώντας τα πρώτα) αν η απόδοση των 
χρωμοσωμάτων του γενετικού αλγόριθμου είναι καλύτερη απ’ αυτή των 
παραμέτρων του RLS. 

9. t=t+1, μετακίνησε το παράθυρο κατά ένα βήμα. 
10. Πήγαινε στο Βήμα 3.  

 
 
 

3.2 Γενετική Ανίχνευση για Προσαρμοστικά IIR 
φίλτρα 
 
 
 
    Μια άλλη υβριδική μέθοδος που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο LMS και μερικές από 
τις δυνατότητες των γενετικών αλγορίθμων θα περιγραφεί στην παράγραφο αυτή. 
Συγκεκριμένα η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή του LMS τον IIR LMS  
σε συνδυασμό με τον τελεστή της μετάλλαξης των γενετικών αλγορίθμων. Το 
πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι κατορθώνει να μην εγκλωβίζεται σε τοπικά 
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βέλτιστα και να αυξάνει σημαντικά τον ρυθμό σύγκλισης στην βέλτιστη τιμή. Για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ευστάθειας των IIR φίλτρων, η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιεί μια διαδικασία η οποία παρακολουθεί συνεχώς τα υπό εξέταση φίλτρα 
αν τηρούν τις προϋποθέσεις ευστάθειας. Η διαδικασία αυτή εκμεταλλεύεται την 
lattice μορφή των φίλτρων η οποία, όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, παρέχει 
την δυνατότητα του εύκολου ελέγχου της ευστάθειας ενός φίλτρου εξετάζοντας αν οι 
συντελεστές έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη της μονάδας. 
    Η μέθοδος χρησιμοποιεί τον γενετικό τελεστή της μετάλλαξης ως εργαλείο 
ανίχνευσης της επιφάνειας σφάλματος. Συγκεκριμένα, όταν ο LMS «παγιδεύεται» σε 
τοπικό βέλτιστο ή ο ρυθμός σύγκλισης είναι πολύ αργός, ξεκινάει η διαδικασία της 
γενετικής ανίχνευσης με το να δημιουργούνται νέες λύσεις από τυχαίες διαταράξεις 
της τρέχουσας λύσης (παράμετροι φίλτρου). Οι παράμετροι τροποποιούνται με ένα 
συγκεκριμένο ελεγχόμενο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιούν τα κριτήρια ευστάθειας. 
Από τα νέα φίλτρα που θα προκύψουν ο αλγόριθμος θα επιλέξει το “καλύτερο” 
συμπεριλαμβανομένου και του φίλτρου που προέκυψε από τον LMS αλγόριθμο. Το 
κριτήριο της επιλογής είναι αρκετά απλό και έχει να κάνει με την απόδοση του 
φίλτρου ως προς το σύστημα που είναι προς ταυτοποίηση (μέσο τετραγωνικό 
σφάλμα). Το φίλτρο που θα επιλεγεί, θα χρησιμοποιηθεί ως αρχικό φίλτρο για τον 
αλγόριθμο LMS που θα ακολουθήσει. Ξεκινώντας λοιπόν απ’ αυτό το φίλτρο ο 
αλγόριθμος LMS θα προσπαθήσει να συγκλίνει και πάλι σε μια άλλη λύση η οποία 
πιθανότατα να είναι και η ολική βέλτιστη. 
    Στο προτεινόμενο σχήμα κατά τη διάρκεια κάθε εξέλιξης, οι συντελεστές του 
φίλτρου ενημερώνονται με την ακόλουθη σχέση: 

                            Dcurrentnext iii σθθ += )()(
^^

      , 1≤ i ≤ m                             (3.4) 

όπου i

^

θ  αναπαριστά τους i-οστούς απογόνους που δημιουργούνται, m είναι ο τυχαίος 
αριθμός των απογόνων που δημιουργούνται από την διατάραξη, σi είναι ένας τυχαίος 
αριθμός στο διάστημα (-1,1) και D είναι η ακτίνα μετατόπισης (offset range). 

    Η διαδικασία επιλογής του καλύτερου φίλτρου )(
^

nextiθ  ανάμεσα στον πληθυσμό 
των νέων απογόνων κατά τη διάρκεια της φάσης εξέλιξης γίνεται αφού υπολογιστεί η 
έξοδος κάθε φίλτρου για ένα χρονικό διάστημα te και υπολογιστεί το προκύπτον μέσο 
τετραγωνικό σφάλμα κάθε φίλτρου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το 
φίλτρο με το μικρότερο σφάλμα θα επιλεχθεί ως το καλύτερο φίλτρο και θα 
χρησιμοποιηθεί στην επόμενη φάση προσαρμογής των παραμέτρων του LMS 
αλγόριθμου. 
    Οι πράξεις που απαιτούνται για κάθε υπολογισμό του μέσου τετραγωνικού 
σφάλματος είναι (m+1)Nte όπου m είναι ο αριθμός των νέων απογόνων. Η 
υπολογιστική πολυπλοκότητα του νέου αλγορίθμου είναι περίπου 3Ν + (m+1)Nt / T  
όπου t = te ×  τον αριθμό των γενετικών ανιχνεύσεων που γίνονται σε χρονική περίοδο 
T. Τυπικά για m=5, t/T = 1/10, η πολυπλοκότητα του νέου αλγορίθμου είναι 3.6 Ν σε 
σύγκριση με αυτή του LMS που είναι 3Ν. Επειδή επιλέγεται πάντα το καλύτερο 
φίλτρο στη διάρκεια ταυτοποίησης, η σύγκλιση του νέου αλγορίθμου είναι εγγυημένα 
καλύτερη ή ίδια μ’ αυτή του LMS. 
    Όσον αφορά το πρόβλημα της ευστάθειας των προσαρμοστικών IIR φίλτρων, εδώ 
χρησιμοποιείται η lattice μορφή των φίλτρων, η οποία οδηγεί σε γρηγορότερη 
σύγκλιση και πιο ευσταθή συμπεριφορά. Οι συντελεστές lattice φίλτρου ki, vi   
παράγονται από τον lattice αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην μέθοδο gradient 
descent. Επίσης, σύμφωνα με δοκιμές που έκαναν οι εμπνευστές τις μεθόδου, έχει 
πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα από τις κλασσικές gradient descent μεθόδους, 
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για IIR συστήματα, σε ταχύτητα σύγκλισης και δυνατότητας εύρεσης του ολικού 
βέλτιστου. 
 
 
 

3.3 Εξελικτική Έκδοση του IIR LMS 
Αλγόριθμου 
 
 
 
    Σ’ αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί μια διαφορετική έκδοση του IIR LMS 
αλγόριθμου. 
    Η μέθοδος αυτή επεκτείνει τον κλασσικό IIR LMS αλγόριθμο με το να υλοποιεί 
ταυτόχρονα πολλαπλούς IIR LMS αλγόριθμους όπου ο καθένας θα έχει διαφορετικές 
αρχικές τιμές των παραμέτρων του φίλτρου από τους υπόλοιπους και διαφορετικό 
μέγεθος βήματος (step size). Για τον καθένα επιμέρους IIR LMS αλγόριθμο i ορίζεται 
ένα διάνυσμα θi  το οποίο περιέχει τους συντελεστές του i-οστού IIR φίλτρου. Ο IIR 
LMS αλγόριθμος εφαρμόζεται σε κάθε φίλτρο ξεχωριστά με το ίδιο σήμα εισόδου και 
επιθυμητής εξόδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2. Η σύγκλιση του LMS αλγόριθμου 
εξαρτάται κατά πολύ από την επιλογή του μεγέθους βήματος και το αρχικό διάνυσμα 
των συντελεστών  του φίλτρου. 

 
Σχήμα 3.2: Μπλοκ διάγραμμα του IIR LMS αλγορίθμου με πολλαπλά παράλληλα 

φίλτρα 
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    Χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα εξασφαλίζεται καλύτερη σύγκλιση και το 
μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα απ’ το να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο μόνο. Η 
καλύτερη τιμή εξόδου επιλέγεται από το άθροισμα των τετραγωνικών σφαλμάτων για 
ένα τμήμα από δείγματα για κάθε φίλτρο. 
    Για να εξασφαλιστεί η ευστάθεια των παραγόμενων φίλτρων, η μέθοδος 
μετατρέπει κάθε φορά το φίλτρο που προκύπτει στην lattice μορφή του και ελέγχει 
τους συντελεστές ανάκλασης αν ανήκουν στο διάστημα (-1,1). 
    Κάθε φορά που ο αλγόριθμος LMS παρουσιάζει μικρό ρυθμό σύγκλισης ή κάποιο 
από τα φίλτρα που προκύπτει είναι ασταθές, εισάγεται ένας εξελικτικός υπολογισμός 
(evolutionary computation) o οποίος αναδιατάσσει με τυχαίο τρόπο τις τιμές των 
συντελεστών του αμέσως προηγούμενου ευσταθούς φίλτρου. Οι συντελεστές που 
παράγονται μ’ αυτήν τη διαδικασία ελέγχονται για την πλήρωση των κριτηρίων 
ευστάθειας με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Εάν βρεθούν ασταθή ξανά, 
χρησιμοποιούνται οι συντελεστές του προηγούμενου ευσταθούς φίλτρου ως νέοι γι’ 
αυτήν την επανάληψη. Η προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που 
ο αλγόριθμος αργεί να συγκλίνει ή βρεθεί ότι το φίλτρο είναι ασταθές. 
    Εναλλακτικά, ο εξελικτικός υπολογισμός μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές σε 
κάθε επανάληψη. Ωστόσο, αυτό αυξάνει σημαντικά την συνολική πολυπλοκότητα 
του αλγόριθμου. Επιπλέον, με το να υλοποιούνται αρκετά παράλληλα φίλτρα, ακόμα 
και αν ένα προκύψει ασταθές, κάποιο άλλο θα χρησιμοποιηθεί για να παράγει την 
έξοδο που χρειάζεται ο αλγόριθμος για να συνεχίσει. Μετά από επαναλήψεις, το 
ασταθές φίλτρο θα προσαρμοστεί στην σωστή κατεύθυνση και θα γίνει ευσταθές.  
    Κάθε σύνολο από συντελεστές των φίλτρων ενημερώνονται με τον εξής τρόπο, 
χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο εξελικτικό υπολογισμό: 
                                                       θnew = θold + σD                                                  (3.5) 
όπου σ είναι ένας τυχαίος αριθμός στο διάστημα [-1,1] και D είναι η επιτρεπόμενη 
ακτίνα μετατόπισης. 
    Χρησιμοποιώντας αρκετά παράλληλα φίλτρα για τον IIR LMS αλγόριθμο 
αυξάνεται η υπολογιστική πολυπλοκότητα της μεθόδου γραμμικά για τον αριθμό των 
φίλτρων. Ωστόσο, κάθε φίλτρο μπορεί να υλοποιηθεί σε διαφορετικό επεξεργαστή 
διατηρώντας έτσι την υπολογιστική πολυπλοκότητα στα ίδια επίπεδα με αυτή του 
ενός φίλτρου. 
 
 
 

3.4 Μέθοδος Περιορισμένης Γενετικής 
Βελτιστοποίησης 
 
 
 
    Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος της περιορισμένης γενετικής 
βελτιστοποίησης (restricted genetic optimization – RGO) που πρότειναν οι Sandiago 
Garrido και Luis Moreno. Η μέθοδος αυτή είναι μια παραλλαγή του κλασικού 
γενετικού αλγόριθμου η οποία δεν χρησιμοποιεί καθόλου μεθόδους gradient descent 
όπως αυτές που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες μέθοδοι. 
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3.4.1 Εισαγωγή 
 
 
    Στη βιβλιογραφία, η χρήση των γενετικών αλγόριθμων ως στοχαστικών μεθόδων 
βελτιστοποίησης παραδοσιακά εκτελείται off-line, αφού ο χρόνος υπολογισμού είναι 
συχνά μεγάλος. Αυτό το μεγάλο υπολογιστικό κόστος οφείλεται σε δύο βασικούς 
λόγους: ο ένας είναι ότι οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι μέθοδοι βασισμένοι στην 
δειγματοληψία και ο δεύτερος είναι η δυσκολία στην κάλυψη του ολικού χώρου 
ανίχνευσης με ένα περιορισμένο πλήθος από δείγματα. 
    Η τεχνική που προτείνεται προσπαθεί να μιμηθεί τη φύση και δουλεύει on-line. Η 
φύση χρησιμοποιεί τη γενετική βελτιστοποίηση τοπικά δηλαδή σε συγκεκριμένες 
χρονικές στιγμές και για να προσαρμοστεί στις δεδομένες περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες. Γι’ αυτόν το λόγο είναι δυνατό να αυξηθεί ο ρυθμός προσαρμογής στις 
νέες συνθήκες. 
    Συνήθως ένας γενετικός χρησιμοποιείται σαν μια παράλληλη μέθοδος ολικής 
ανίχνευσης. Ανιχνεύει πολλά σημεία ταυτόχρονα αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πιθανότητα να βρεθεί το επιθυμητό ολικό βέλτιστο. 
    Στη δυναμική βελτιστοποίηση, η εύρεση του ολικού βέλτιστου είναι χρήσιμη για 
τις πρώτες γενιές για να βρουν τη σωστή περιοχή που αυτό περιέχεται. Ωστόσο, αυτή 
η ανίχνευση καταναλώνει πολύ υπολογιστική ισχύ και χρόνο. Έτσι, μια γρήγορη 
ημιτοπική μέθοδος βελτιστοποίησης όπως η RGO φαίνεται να είναι καλύτερη. 
    Για την ανίχνευση της λύσης χρησιμοποιείται μια γενετικά ευρετική τεχνική η 
οποία δεν εγκλωβίζεται σε τοπικά ελάχιστα. 
    Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο αλγόριθμος ανιχνεύει πρώτα στη γειτονιά ενός 
κεντρικού σημείου και στη συνέχεια χρησιμοποιεί την καλύτερη λύση ως το κέντρο 
ανίχνευσης της επόμενης περιοχής. 
    Το σύνολο των λύσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς της 
εξελικτικής μηχανικής: επιλογή, διασταύρωση και μετάλλαξη, επαναληπτικά. Κάθε 
επανάληψη ονομάζεται γενιά και αναπαριστά το σύνολο των λύσεων την τρέχουσα 
στιγμή. 
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Σχήμα 3.3: Οι μηχανισμοί ανίχνευσης του RGO 

 
    Ο τελεστής της επιλογής προσπαθεί να βελτιώσει τη μέση ποιότητα των λύσεων 
δίνοντάς τους μεγαλύτερη πιθανότητα στη συμμετοχή τους στην επόμενη γενιά. 
Αυτός ο τελεστής έχει μεγάλη σημασία επειδή επικεντρώνεται στην ανίχνευση των 
καλύτερων λύσεων στις πιο ελπιδοφόρες περιοχές του χώρου. Η ποιότητα της κάθε 
λύσης μετριέται με την  fitness function. 
 
    Οι νέες γενιές που παράγονται κατευθύνονται προς την πιο απότομη κλίση της 
συνάρτησης κόστους και η απόστασή τους από το κέντρο είναι όσο πιο κοντά προς τη 
σωστή. Η απόσταση αντιστοιχεί στην ταχύτητα με την οποία το σύστημα αλλάζει. 
    Αυτή η συμπεριφορά εξομοιώνει την μέθοδο gradient χωρίς παραγώγους και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το σήμα έχει πολύ θόρυβο. 
    Η ανίχνευση μπορεί να γίνει σε μία μεγάλη γειτονιά στην αρχή και στη συνέχεια να 
μειώνεται η ακτίνα της (η ακτίνα είναι ανάλογη με την αβεβαιότητα). Στην 
πραγματικότητα, η μέθοδος ξεκινά με μια ολική ανίχνευση και στο τέλος με μια 
ημιτοπική ανίχνευση. Αυτή η μέθοδος μειώνει την πιθανότητα να βρεθεί ένα τοπικό 
βέλτιστο.  
 
 
3.4.2 RGO 
 
 
 
    Στην RGO μέθοδο η ανίχνευση γίνεται σε μια γειτονιά γύρω από το σημείο που 
αντιστοιχεί στο τελευταίο μοντέλο που βρέθηκε. Το καλύτερο σημείο εκλαμβάνεται 
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ως το κέντρο της περιοχής ανίχνευσης για τη νέα γενιά και η ακτίνα της περιοχής 
ορίζεται με την αβεβαιότητα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε γενιά. 
    Κάθε χρωμόσωμα αντιστοιχεί στο διάνυσμα διαφορών του σημείου που ορίζει το 
κέντρο της περιοχής, ώστε να δουλεύει ο αλγόριθμος ανίχνευσης αυξητικά. Το 
κέντρο εισάγεται και αυτό στην επόμενη γενιά. Το καλύτερο σημείο της κάθε γενιάς, 
το οποίο γίνεται το κέντρο της περιοχής ανίχνευσης της επόμενης γενιάς, σώζεται 
χωριστά από τον υπόλοιπο πληθυσμό και αναπαρίσταται με απόλυτες συντεταγμένες. 
    Για να εκτιμηθεί η τιμή της fitness function, οι συντεταγμένες του κέντρου 
προστίθενται στα αποκωδικοποιημένα  χρωμοσώματα για το κάθε σημείο. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο η μέθοδος δουλεύει αυξητικά. Αυτή η συμπεριφορά εξομοιώνει τη μέθοδο 
gradient χωρίς τις παραγώγους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σήματα με πολύ 
θόρυβο. 
    Η ακτίνα είναι ανάλογη της αβεβαιότητας της εκτίμησης με άνω και κάτω όρια. Ο 
τρόπος που εκτιμάται η αβεβαιότητα εξαρτάται από την εφαρμογή. Για παράδειγμα, 
στην περίπτωση της εκτίμησης της κατάστασης σε χώρου-κατάστασης (state-space) 
μοντέλα χρησιμοποιείται η απόσταση Mahalanobis. 
    Στην περίπτωση της ταυτοποίησης συστημάτων, η ακτίνα λαμβάνεται ανάλογη του 
MDL κριτηρίου (Minimum Description Length) με άνω και κάτω όρια. Και άλλα 
κριτήρια όπως το AIC (Akaike’s Information theoretic Criterion) ή το FPE (Final 
Prediction-Error criterion) μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
    Στον προτεινόμενο αλγόριθμο έχουν υλοποιηθεί οι εξής τελεστές: αναπαραγωγή, 
διασταύρωση, μετάλλαξη, εκλέκτιση (elitism), μετανάστευση (immigration) και η 
ανίχνευση με περιορισμό την σπουδαιότητα (ranking restricted search). 
    Ο τελευταίος τελεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει τον αριθμό των 
απογόνων που θα έχει ένα χρωμόσωμα. Αν θα έχει μεγάλη fitness τιμή τότε θα μπορεί 
να έχει πολλούς απογόνους και να μειωθεί η γενετική ποικιλία του αλγορίθμου. 
    Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας ως συνάρτηση fitness 
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Σχήμα 3.4: Τρόπος λειτουργία του RGO 
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    Η μέθοδος RGO πετυχαίνει μια προνομιακή ανίχνευση στην κατεύθυνση της 
κλίσης της καμπύλης και έχει μια προνομιακή απόσταση η οποία αντιστοιχεί στην 
αλλαγή ταχύτητας του συστήματος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη μείωση του 
αριθμού των διαστάσεων της περιοχής ανίχνευσης. Γι’ αυτόν το λόγο, αυτή η 
μέθοδος είναι συγκρίσιμη με την gradient μέθοδο αλλά είναι εφαρμόσιμη και στις 
περιπτώσεις που οι εκφράσεις δεν παραγωγίζονται ή τα σήματα περιέχουν θόρυβο. 
 

Αλγόριθμος 
 

1. Το πρώτο σύνολο δεδομένων λαμβάνεται. 
2. Δημιουργείται ο αρχικός πληθυσμός ώστε να ληφθούν ο τύπος και τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος. 
3. Οι τιμές fitness των χρωμοσωμάτων υπολογίζονται. 
4. Εκτιμώνται, η τάξη, η χρονική καθυστέρηση και ο τύπος του συστήματος που 

ταιριάζουν καλύτερα. 
5. Συλλέγονται τα δεδομένα u(k) και y(k). 
6. Υπολογίζεται η πρώτη εκτίμηση του μοντέλου χρησιμοποιώντας τα extended 

ελάχιστα τετράγωνα. 
7. k=1 
8. Δημιουργείται ο πρώτος πληθυσμός, χρησιμοποιώντας την διαφορά με το 

προηγούμενο μοντέλο. 
9. Οι τιμές fitness των χρωμοσωμάτων υπολογίζονται. 
10. Αρχή των επαναλήψεων. 
11. Εφαρμόζονται οι τελεστές της επιλογής, της διασταύρωσης και της 

μετάλλαξης. 
12. Αντιγράφεται το καλύτερο χρωμόσωμα από την προηγούμενη γενιά.  
13. Εφαρμόζεται ο μηχανισμός της μετανάστευσης. Η εκτίμηση λαμβάνεται 

χρησιμοποιώντας τα extended ελάχιστα τετράγωνα. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο 
αλγόριθμος εγγυάται την βελτίωση του προηγούμενου μοντέλου. 

14. Οι τιμές fitness των χρωμοσωμάτων υπολογίζονται. 
15. To καλύτερο χρωμόσωμα επιλέγεται ώστε να είναι το κέντρο της περιοχής 

ανίχνευσης της επόμενης επανάληψης. 
16. Υπολογίζεται η ακτίνα ανίχνευσης με βάση τη αβεβαιότητα του μοντέλου. 
17. Συλλέγονται τα δεδομένα u(k) και y(k). 
18. k=k+1 και τα βήματα 10-18 επαναλαμβάνονται. 
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Σχήμα 3.5: Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου RGO 
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3.5 Ταυτοποίηση Συστήματος με χρήση 
Γενετικών Αλγόριθμων και Simulated 
Annealing 
 
 
 
    Σ’ αυτήν την ενότητα θα περιγραφεί μια μέθοδος που προτάθηκε από τους K.C. 
Tan, Y. Li, D.J. Murray-Smith και K.C. Sharman. Η πρόταση των συγγραφέων 
αναπτύσσει με υψηλή απόδοση την ταυτοποίηση άγνωστων συστημάτων και τις 
τεχνικές γραμμικοποίησης χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη έκδοση γενετικών 
αλγορίθμων. Ο γενετικός αλγόριθμος διορθώνεται από μια διαδικασία η οποία 
ονομάζεται simulated annealing, με την οποία συγκλίνει γρηγορότερα και εφαρμόζει 
πιο ακριβή ανίχνευση. Αυτή η τεχνική ολικής ανίχνευσης χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίσει τις παραμέτρους ενός ARMA μοντέλου με παρουσία λευκού θορύβου 
και να προσεγγίσει ένα μη γραμμικό σύστημα με ένα γραμμικό. 
    Ο γενετικός αλγόριθμος είναι μια παράλληλη, ολικής ανίχνευσης τεχνική η οποία 
προσομοιώνει τις γενετικές και φυσικές διαδικασίες. Ένας βασικός γενετικός 
αλγόριθμος περιέχει τρεις τύπους τελεστών: την επιλογή, τη διασταύρωση και τη 
μετάλλαξη, η οποίες εφαρμόζονται επανειλημμένα σε έναν πληθυσμό από 
χρωμοσώματα ή κωδικοποιημένες συμβολοσειρές (strings), όπως φαίνεται στο Σχήμα 
3.6. Στην πρόταση των συγγραφέων χρησιμοποιείται η δεκαδική κωδικοποίηση 
(decimal coding) για να μειώσει το μήκος των χρωμοσωμάτων και να αποφευχθεί το 
Hamming cliff diversion πρόβλημα που συχνά εμφανίζεται σε δυαδικές 
συμβολοσειρές των γενετικών αλγορίθμων. Το πρόβλημα του  Hamming cliff 
diversion εμφανίζεται όταν η μετάλλαξη ενός bit σε ένα κομμάτι του χρωμοσώματος 
έχει διαφορετική επίδραση στο γενετικό αλγόριθμο απ’ ότι σε ένα άλλο κομμάτι. 
    Σε έναν κοινό γενετικό αλγόριθμο, η πιθανότητα της μετάλλαξης είναι μικρή και 
κυμαίνεται γύρω στο 10%. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθεί η τυχαία ανίχνευση 
στο γενετικό αλγόριθμο. Εάν η πιθανότητα μετάλλαξης είναι πολύ χαμηλή ώστε να 
μετατεθεί η ανίχνευση σε άλλες περιοχές, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί 
το πρόβλημα λίμνασης (stagnation)  όσο ο πληθυσμός γίνεται όλο και πιο ομογενής. 
Επίσης, σε ένα σημείο ανίχνευσης σε κάθε γενιά, υπάρχουν παρακείμενα 
χρωμοσώματα τα οποία μπορεί να έχουν μεγαλύτερες τιμές fitness. Έτσι, μπορεί να 
επιτευχθεί γρηγορότερη σύγκλιση με διορθωτικές ενέργειες εάν όλα τα νέα 
χρωμοσώματα αντικατασταθούν με τα γειτονικά τους πριν εξελιχθεί η επόμενη γενιά. 
    Αυτό μπορεί να γίνει με αντικατάσταση της πράξης της μετάλλαξης στον κλασικό 
γενετικό αλγόριθμο με τη διεργασία του simulated annealing, η οποία αποτυπώνεται 
στο Σχήμα 3.6. Όσο η μέθοδος simulated annealing βρίσκει νέα χρωμοσώματα με 
καλύτερη fitness τιμή αναστρέφοντας ένα bit τυχαία από το υπάρχον χρωμόσωμα, το 
αντικαθιστά με καινούριο. Ένας μικρός παράγοντας θερμοκρασίας T και ένας 
γρήγορος παράγοντας annealing β εφαρμόζονται. Αυτό δίνει μια μικρή πιθανότητα 
για ένα νέο χρωμόσωμα να αντικατασταθεί από ένα λίγο κατώτερό του. Ένα κριτήριο 
σύντομου τερματισμού χρησιμοποιείται ώστε να περιοριστεί ο συνολικός αριθμός 
των simulated annealing ανιχνεύσεων. Ο συνδυασμός των δύο αλγορίθμων επιτρέπει 
γρηγορότερη σύγκλιση και πιο ακριβή αποτελέσματα, αφού ο αλγόριθμος του 
simulated annealing εξερευνά το χώρο εκτενέστερα. 
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Σχήμα 3.6: Διάγραμμα ροής γενετικού αλγορίθμου με simulated annealing 

 
Αλγόριθμος 

 
Αρχικοποίηση 
Δημιούργησε τον αρχικό πληθυσμό. 
Υπολόγισε την fitness συνάρτηση των αρχικών χρωμοσωμάτων. 
 
Repeat 
Δημιούργησε απογόνους από τους γονείς. 
Εφάρμοσε διασταύρωση σε ορισμένα χρωμοσώματα. 
Εφάρμοσε simulated annealing στο νέο πληθυσμό. 
Επέκτεινε τον πληθυσμό με τα παιδιά. 
Επέλεξε τα καλύτερα χρωμοσώματα του επεκταμένου πληθυσμού για τον επόμενο 
κύκλο. 
Until 
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Μέχρι να βρεθεί το ικανοποιητικό χρωμόσωμα ή να έχει πληρωθεί  ο μέγιστος 
αριθμός γενεών. 
 
Αποκωδικοποίησε το καλύτερο χρωμόσωμα που βρέθηκε. 
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Κεφάλαιο 4: 
Γενετικός προγραμματισμός 

 
 
  Μια από τις κορυφαίες προκλήσεις της επιστήμης των υπολογιστών είναι να βρεθεί 
ένας υπολογιστής που να κάνει ό,τι χρειάζεται να γίνει, χωρίς να του λες πως να το 
κάνει. Ο Γενετικός Προγραμματισμός αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση παρέχοντας 
μία μέθοδο για αυτόματη λειτουργία λειτουργικών προγραμμάτων υπολογιστή από 
ένα υψηλού επιπέδου ορισμό του προβλήματος. Ο ΓΠ επιτυγχάνει αυτόν το στόχο 
αυτόματου προγραμματισμού (επίσης μερικές φορές ονομάζεται σύνθεση 
προγράμματος ή εισαγωγή προγράμματος) εξελίσσοντας γενετικά έναν πληθυσμό 
από προγράμματα υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις αρχές της φυσικής επιλογής της 
Δαρβινικής Θεωρίας της Εξέλιξης  και λειτουργίες εμπνευσμένες από τη Βιολογία. 
Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν  την αναπαραγωγή, τη διασταύρωση, τη 
μετάλλαξη και λειτουργίες τροποποίησης της αρχιτεκτονικής που έχουν αντιγραφεί 
από τις αντίστοιχες λειτουργίες των γονιδίων.  
  Ο ΓΠ είναι μία μέθοδος ανεξάρτητη από το πεδίο ορισμού του προβλήματος και η 
οποία αναπαράγει γενετικά έναν πληθυσμό από προγράμματα υπολογιστή για να 
λύσει ένα πρόβλημα.  Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΠ  μετασχηματίζει επαναληπτικά έναν 
πληθυσμό από προγράμματα υπολογιστή σε μια νέα γενιά προγραμμάτων 
εφαρμόζοντας λειτουργίες ανάλογες με τις γενετικές λειτουργίες που συμβαίνουν στη 
φύση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι, τόσο ο ΓΠ όσο και οι ΓΑ είναι δύο διαφορετικές 
κατηγορίες  Εξελικτικών Αλγορίθμων. Οι ΓΑ επεξεργάζονται κωδικοποιημένες 
συμβολοσειρές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περιστασιακές (particular) λύσεις του 
προβλήματος. Οι πρώτες τρέχουν σε έναν προσομοιωτή και οι καλύτερες 
συμβολοσειρές αναμιγνύονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια νέα γενιά. Ο ΓΠ 
ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να κωδικοποιεί την αναπαράσταση μιας 
λύσης, εξελίσσει εκτελέσιμα προγράμματα υπολογιστή. 
  Στο ΓΠ  απαιτούνται δύο είδη βημάτων, τα προκαταρτικά και τα εκτελεστικά. Ο 
χρήστης εισάγει τον, σε υψηλό επίπεδο, ορισμό του προβλήματος στο σύστημα ΓΠ, 
εκτελώντας κάποια καλά ορισμένα προκαταρτικά βήματα. Τα πέντε κύρια 
προκαταρτικά βήματα για τη βασική έκδοση του ΓΠ που απαιτείται να καθορίσει ο 
χρήστης είναι:  
 

1. Το σύνολο των τερματικών (π.χ. οι ανεξάρτητες μεταβλητές του 
προβλήματος, οι σταθερές και οι συναρτήσεις μηδενικού ορίσματος (zero-
argument)) για κάθε κλάδο του προς εξέλιξη προγράμματος.  

2. Το σύνολο των  αρχικών (στοιχειωδών) συναρτήσεων για κάθε κλάδο του 
προς εξέλιξη προγράμματος. 

3. Το μέτρο καταλληλότητας (για άμεση ή έμμεση μέτρηση της καταλληλότητας 
των ατόμων του πληθυσμού). 

4. Κάποιες παραμέτρους για τον έλεγχο του τρεξίματος. 
5. Το κριτήριο τερματισμού και τη μέθοδος προσδιορισμού του αποτελέσματος 

του τρεξίματος. 
 
  Ο ΓΠ αρχίζει τυπικά με έναν πληθυσμό από τυχαία παραγόμενα προγράμματα 
υπολογιστή, συγκροτημένα από τα διαθέσιμα προγραμματιστικά στοιχεία. Όπως 
έχουμε ήδη αναφέρει, ο ΓΠ μετατρέπει επαναληπτικά έναν πληθυσμό από 
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προγράμματα υπολογιστή σε μία νέα γενιά του πληθυσμού εφαρμόζοντας γενετικούς 
τελεστές ανάλογους με αυτούς που συμβαίνουν στη φύση. Αυτοί οι τελεστές 
εφαρμόζονται σε άτομα που επιλέγονται από τον πληθυσμό. Τα άτομα επιλέγονται με 
πιθανοτικό τρόπο για να συμμετέχουν στις γενετικές λειτουργίες βασιζόμενο στην 
καταλληλότητά τους (όπως έχει μετρηθεί από το μέτρο καταλληλότητας που 
παρέχεται από το χρήστη στο τρίτο προκαταρτικό βήμα). Ο επαναληπτικός 
μετασχηματισμός του πληθυσμού  εκτελείται μέσα στον κύριο γενικευμένο βρόχο 
τρεξίματος του ΓΠ. 
  Τα εκτελεστικά βήματα του ΓΠ (με άλλα λόγια το διάγραμμα ροής του ΓΠ) είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Δημιουργείστε τυχαία έναν αρχικό πληθυσμό (γενιά 0) από άτομα 
(προγράμματα υπολογιστή που σχηματίζονται από τις διαθέσιμες συναρτήσεις 
και τερματικά). 

2. Εκτελέστε επαναληπτικά τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 
α. Εκτελέστε κάθε πρόγραμμα του πληθυσμού και εξακριβώστε την 
καταλληλότητά του (άμεσα ή έμμεσα) χρησιμοποιώντας το μέτρο 
καταλληλότητας (δηλαδή την αντικειμενική συνάρτηση) του προβλήματος. 
β. Επιλέξτε ένα ή δύο άτομα-προγράμματα από τον πληθυσμό με μια πιθανότητα 
που βασίζεται στην καταλληλότητα (η επανεπιλογή επιτρέπεται) για να 
συμμετέχουν στο επόμενο βήμα γ. 
γ. Δημιουργείστε νέα άτομα-προγράμματα για τον πληθυσμό εφαρμόζοντας τους 
ακόλουθους γενετικούς τελεστές, με προκαθορισμένες τιμές πιθανότητας: 

• Αναπαραγωγή: Αντιγράψτε τα επιλεγμένα άτομα-προγράμματα στο 
νέο πληθυσμό. 

• Διασταύρωση: Δημιουργείστε νέους απογόνους-προγράμματα για το 
νέο πληθυσμό, ανασυνδυάζοντας  τυχαία επιλεγμένα τμήματα από τα 
δύο επιλεγμένα προγράμματα. 

• Μετάλλαξη: Δημιούργησε ένα νέο απόγονο-πρόγραμμα για το νέο 
πληθυσμό, μεταλλάζοντας τυχαία ένα τυχαία επιλεγμένο τμήμα από 
ένα από τα προγράμματα που επιλέξατε. 

• Λειτουργίες μετατροπής αρχιτεκτονικής: Επιλέξτε μία λειτουργία 
μετατροπής αρχιτεκτονικής από τη διαθέσιμη συλλογή τέτοιων 
λειτουργιών και δημιουργείστε ένα νέο απόγονο-πρόγραμμα για το νέο 
πληθυσμό εφαρμόζοντας την επιλεγμένη μέθοδο μετατροπής σε ένα 
επιλεγμένο πρόγραμμα.  

 
3. Όταν  ικανοποιηθεί το κριτήριο τερματισμού, το μοναδικό καλύτερο 

πρόγραμμα στον πληθυσμό  που παράγεται μετά την εκτέλεση  (το καλύτερο 
μέχρι τώρα άτομο) συλλέγεται και χαρακτηρίζεται ως το αποτέλεσμα της 
εκτέλεσης. Αν η εκτέλεση είναι επιτυχής, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια 
λύση (η μια προσέγγιση της λύσης) του προβλήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 37

4.1 Εισαγωγή 
 
 
 

Η διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων, για την επίλυση προβλημάτων, 
παραμένει μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, ακόμα και σήμερα. Εξαιτίας 
αυτού, γίνεται μεγάλη έρευνα για να ανακαλυφθούν τρόποι αυτοπρογραμματισμού 
του υπολογιστή. Δηλαδή, αντίθετα με την κλασική προσέγγιση, όπου περιγράφουμε 
λεπτομερώς πως θα επιλυθεί κάποιο πρόβλημα, γίνεται προσπάθεια να αποκτήσουν οι 
υπολογιστές την ικανότητα να <<μαθαίνουν>> χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τα 
παραδείγματα. Τυπικά, μηχανική μάθηση «είναι η μελέτη αλγορίθμων, οι οποίοι 
βελτιώνονται αυτόματα, μέσω της εμπειρίας». Από την δεκαετία του 1960, έχουν 
αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Οι μέθοδοι που 
είναι εμπνευσμένες από τη φύση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντάσσονται στην 
περιοχή της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και μία από αυτές είναι ο ΓΠ. Μια 
κατηγοριοποίηση αυτών των τεχνικών, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 4.1. Κατηγοριοποίηση των τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης. 

 
   Όλα τα διαφορετικά συστήματα μηχανικής μάθησης ακολουθούν, γενικά, μία κοινή 
διαδικασία. Καταρχήν, επιλέγονται τα χαρακτηριστικά του πεδίου μάθησης, τα οποία 
θα είναι η είσοδος του αλγορίθμου, και ορίζεται η επιθυμητή έξοδός του. Για 
παράδειγμα, αν το πεδίο εφαρμογής είναι το χρηματιστήριο, οι τιμές μιας μετοχής τις 
τελευταίες 30 ημέρες μπορεί να είναι η είσοδος. Αντίστοιχα, η πρόβλεψη της 
αυριανής τιμής της ίδιας μετοχής, μπορεί να είναι η έξοδος. Κάθε σύστημα μηχανικής 
μάθησης, χρησιμοποιεί μια αναπαράσταση της λύσης στο πρόβλημα. Η 
αναπαράσταση αυτή, ορίζει το χώρο των πιθανών λύσεων. Έπειτα, χρησιμοποιείται 
κάποια μέθοδος αναζήτησης σε αυτόν το χώρο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύρεση 
μιας καλής λύσης στο πρόβλημα. Στο παραπάνω παράδειγμα, η λύση θα μπορούσε να 
αναπαρασταθεί ως μια συνάρτηση της μορφής cbxaxxf ++= 2)( . Άρα, ο χώρος 
των λύσεων είναι όλα τα πολυώνυμα δευτέρου βαθμού. Οπότε, η αναζήτηση θα γίνει 
για να βρεθούν αυτές οι τιμές των a, b, c, για τις οποίες είναι αποδεκτή η πρόβλεψη. 
Στις επόμενες παραγράφους, παρουσιάζεται ο τρόπος που υλοποιεί ο ΓΠ αυτήν τη 
διαδικασία. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΣΑΦΗ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
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   Το 1992 ο John Koza, παρουσίασε μια μέθοδο αυτόματης παραγωγής 
προγραμμάτων η οποία βασίζεται στους γενετικούς αλγορίθμους και την ονόμασε 
Γενετικό Προγραμματισμό. Τα βασικά στοιχεία αυτής της μεθόδου, όπως 
παρουσιάζονται στο [2], είναι: 

• Στοχαστική λήψη αποφάσεων. Ο ΓΠ χρησιμοποιεί ψευδο-τυχαίους 
αριθμούς, για να μιμηθεί την τυχαιότητα της διαδικασίας της φυσικής 
εξέλιξης. Ως αποτέλεσμα, ο ΓΠ χρησιμοποιεί στοχαστικές διαδικασίες και 
πιθανοθεωρητική λήψη αποφάσεων, σε διάφορα στάδια της εξέλιξης 
προγραμμάτων. 

 
• Δομή προγραμμάτων. Ο ΓΠ συναρμολογεί μεταβλητού μήκους δομές 

προγραμμάτων, από βασικές μονάδες, οι οποίες ονομάζονται συναρτήσεις και 
τερματικά. Οι συναρτήσεις εκτελούν διεργασίες στις εισόδους τους, οι οποίες 
είναι τερματικά ή έξοδοι άλλων συναρτήσεων. Η πραγματική συναρμολόγηση 
των προγραμμάτων από συναρτήσεις και τερματικά, γίνεται στο στάδιο της 
αρχικοποίησης του πληθυσμού. 

 
• Γενετικοί τελεστές. Ο ΓΠ μετασχηματίζει τα αρχικά προγράμματα, 

χρησιμοποιώντας τους γενετικούς τελεστές. Η διασταύρωση μεταξύ δύο 
ατόμων, είναι ο βασικός τελεστής στον ΓΠ. Άλλοι σημαντικοί τελεστές, είναι 
η αναπαραγωγή και η μετάλλαξη. 

 
• Προσομοιωμένη εξέλιξη ενός πληθυσμού, μέσω της επιλογής βάση της 

ικανότητας. Ο ΓΠ εξελίσσει έναν πληθυσμό από προγράμματα, παράλληλα. 
Η κινητήριος δύναμη αυτής της προσομοιωμένης εξέλιξης, είναι κάποιου 
είδους επιλογή, η οποία βασίζεται στην ικανότητα. Αυτή η διαδικασία ορίζει, 
ποια άτομα επιλέγονται για περαιτέρω βελτιώσεις. 

 
   Ο ΓΠ αρχίζει από ένα υψηλού επιπέδου ορισμό των απαιτήσεων του προβλήματος 
και προσπαθεί να παράγει ένα πρόγραμμα υπολογιστή που λύνει το πρόβλημα. Ο 
χρήστης τροφοδοτεί τον υψηλού επιπέδου ορισμό του προβλήματος στο σύστημα ΓΠ, 
εκτελώντας τα πέντε καλά ορισμένα προπαρασκευαστικά βήματα, που αναφέρθηκαν 
στις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ο ορισμός του συνόλου των τερματικών και του 
συνόλου των αρχικών συναρτήσεων αποτελούν τα συστατικά τα οποία είναι 
διαθέσιμα για να κατασκευαστεί  ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Ένα τρέξιμο του ΓΠ 
είναι μια ανταγωνιστική αναζήτηση μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων που είναι 
μέλη ενός πληθυσμού, που συντίθενται από διαθέσιμες συναρτήσεις και τερματικά. 
   Ο προσδιορισμός του συνόλου των συναρτήσεων και των τερματικών για ένα 
ειδικό πρόβλημα (ή μια κατηγορία προβλημάτων) είναι συνήθως μια απευθείας 
διαδικασία. Για κάποια προβλήματα, το σύνολο των συναρτήσεων μπορεί να 
αποτελείται μερικά από αριθμητικές συναρτήσεις (πρόσθεσης, αφαίρεσης, 
πολλαπλασιασμού και διαίρεσης) όσο και από τελεστή υπό συνθήκη διακλάδωσης. 
Το σύνολο τερματικών μπορεί να αποτελείται από τις εξωτερικές εισόδους του 
προγράμματος (ανεξάρτητες μεταβλητές) και αριθμητικές σταθερές. Αυτό το σύνολο 
τερματικών και συναρτήσεων είναι χρήσιμο για ευρεία ποικιλία προβλημάτων (και 
αντιστοιχεί στις βασικές  λειτουργίες που συναντάμε εικονικά σε κάθε γενικού 
σκοπού ψηφιακό υπολογιστή).  
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4.1.1 Το σύνολο των τερματικών 
 
 
   Το σύνολο των τερματικών, αποτελείται από τις εισόδους στα προγράμματα του 
ΓΠ, δηλαδή τις μεταβλητές, τις σταθερές που μπορούν αυτά να χρησιμοποιήσουν και 
τις συναρτήσεις με μηδενικό αριθμό εισόδων. Γενικά, τα τερματικά παρέχουν τιμές 
στα προγράμματα και οι συναρτήσεις επεξεργάζονται αυτές τις τιμές, για να δώσουν 
αποτέλεσμα. Ο όρος τερματικό, χρησιμοποιείται γιατί στον ΓΠ που εξελίσσει 
δενδρικές δομές, τα τερματικά είναι τα φύλλα κάθε δέντρου. Αυτό θα γίνει 
περισσότερο κατανοητό, στην ενότητα για τη δομή των προγραμμάτων. 
   Είναι γνωστό ότι όλα τα συστήματα μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιούν εισόδους 
(χαρακτηριστικά) από το πεδίο μάθησης. Έτσι και στον ΓΠ, οι είσοδοι του συνόλου 
εκπαίδευσης, είναι μέρος του συνόλου των τερματικών. Δηλαδή, τα δεδομένα πάνω 
στα οποία ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται. Η διαφορά με τις άλλες μεθόδους μηχανικής 
μάθησης, είναι στην αναπαράσταση αυτών των χαρακτηριστικών. Ο ΓΠ χρησιμοποιεί 
αυτά τα χαρακτηριστικά, ως δομικές μονάδες για την δημιουργία προγραμμάτων. 
   Το σύνολο των τερματικών, περιέχει επίσης και σταθερές. Στον τυπικό ΓΠ, ένα 
σύνολο από πραγματικούς αριθμούς επιλέγεται εξαρχής, για όλο τον πληθυσμό. Οι 
τιμές αυτές, δεν μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθμου. 
Ονομάζονται τυχαίες εφήμερες σταθερές και συνήθως συμβολίζονται, με το γράμμα 
R. Για τη δημιουργία νέων σταθερών μέσα στα προγράμματα, συνδυάζονται οι 
τυχαίες εφήμερες σταθερές, με αριθμητικές συναρτήσεις. 
 

4.1.2 Το σύνολο των συναρτήσεων  

 
   Το σύνολο των συναρτήσεων, αποτελείται από τις εντολές, τους τελεστές και τις 
συναρτήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αλγόριθμος, για την κατασκευή 
προγραμμάτων. Το εύρος των πιθανών συναρτήσεων, είναι πάρα πολύ μεγάλο. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συναρτήσεις φτιαγμένες για το συγκεκριμένο 
πρόβλημα, αλλά και οποιαδήποτε δομή που μπορεί να κατασκευαστεί από μια 
γλώσσα προγραμματισμού. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα: 

 
• Λογικές συναρτήσεις. 

Για παράδειγμα: AND, OR, NOT, XOR. 
 

• Αριθμητικές συναρτήσεις. 
Για παράδειγμα: +, -, × (ή *), ÷. 

 
• Συναρτήσεις ανάθεσης μεταβλητών. 

Για παράδειγμα: ASSIGN(a, 1), όπου a είναι όνομα μεταβλητής. 
 

• Εντολές ελέγχου ροής. 
Για παράδειγμα: IF, THEN, ELSE, CASE. 

 
• Εντολές μεταφοράς ελέγχου. 

Για παράδειγμα: GOTO, CALL, JUMP. 
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• Εντολές επανάληψης 

Για παράδειγμα: WHILE…DO, REPEAT…UNTIL, FOR. 
 

• Υπορουτίνες. 
Το εύρος των συναρτήσεων, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που 
παρουσιάστηκε στα προηγούμενα παραδείγματα. Οποιαδήποτε 
υπορουτίνα μπορεί να φτιάξει ένας προγραμματιστής, μπορεί να γίνει 
μέλος του συνόλου συναρτήσεων του ΓΠ. Για παράδειγμα, για τη λύση 
ενός προβλήματος ελέγχου κάποιου οχήματος, είναι δυνατό να έχουν 
αναπτυχθεί οι συναρτήσεις, στρίψε δεξιά ή στρίψε αριστερά. 

 

4.1.3  Δομές εκτελέσιμων προγραμμάτων 

    
   Τα τερματικά και οι συναρτήσεις πρέπει να συναρμολογηθούν σε μια δομή, για να 
δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα. Η πιο συνηθισμένη δομή που χρησιμοποιείται, είναι το 
(δυαδικό) δέντρο. Στο Σχήμα 4.2 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 
προγράμματος με τη δομή δένδρου. Τέτοια δένδρα, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 
αναπαριστούν τη συντακτική ανάλυση ενός προγράμματος, μιας αριθμητικής ή μιας 
λογικής έκφρασης. 
 

 
 

Σχήμα 4.2. Δενδρική δομή, εκτελέσιμου προγράμματος 
 

   Το παραπάνω δένδρο, θα μπορούσε να είναι η αναπαράσταση του παρακάτω 
προγράμματος: 
 
IF a = b THEN 
 RETURN a + c 
ELSE 
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 RETURN b – (a / c) 
   Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.1.1, κάθε μη τερματικός κόμβος είναι μια 
συνάρτηση και κάθε φύλλο του δένδρου, είναι ένα τερματικό. Η σειρά εκτέλεσης των 
εντολών, εξαρτάται από την εκάστοτε υλοποίηση. Άλλες μορφές δομών που 
χρησιμοποιούνται, είναι οι γραμμικές δομές και τα γραφήματα. 
 

4.1.4 Αρχικοποίηση του πληθυσμού 

 
   Το πρώτο βήμα της εκτέλεσης του αλγορίθμου του ΓΠ, είναι η αρχικοποίηση του 
πληθυσμού. Δηλαδή, η δημιουργία μιας πληθώρας διαφορετικών δομών 
προγραμμάτων, για περαιτέρω εξέλιξη. Μια παράμετρος στην εκτέλεση του ΓΠ, είναι 
το μέγιστο μέγεθος κάθε ατόμου. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται δενδρική 
δομή, η παράμετρος αυτή εκφράζεται ως το μέγιστο βάθος κάθε κόμβου ή το μέγιστο 
πλήθος των κόμβων. Αφού έχουν οριστεί τα σύνολα των τερματικών και των 
συναρτήσεων, υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι για την αρχικοποίηση. 
   Στην πρώτη περίπτωση, κάθε κόμβος επιλέγεται τυχαία από την ένωση των 
συνόλων των τερματικών και των συναρτήσεων. Εξαίρεση αποτελεί η ρίζα, η οποία 
επιλέγεται τυχαία μόνο από το σύνολο των συναρτήσεων. Όταν επιλεχθεί ένα 
τερματικό, το αντίστοιχο κλαδί του δένδρου τερματίζει, ανεξάρτητα από το μέγιστο 
μέγεθος του δέντρου. Αυτή η μέθοδος, ονομάζεται επαύξηση. Εξαιτίας της 
τυχαιότητας του είδους κάθε κόμβου, τα δένδρα που προκύπτουν συνήθως, δεν έχουν 
κάποια κανονική μορφή. 
   Αντί για το τυχαίο είδος κάθε κόμβου, στην πλήρη μέθοδο, επιλέγονται τυχαία 
στοιχεία από το σύνολο των συναρτήσεων, μέχρι το δένδρο να φτάσει το μέγιστο 
βάθος. Τότε επιλέγονται τυχαία μόνο τερματικά. Αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου, 
είναι ένας πληθυσμός ο οποίος αποτελείται από πλήρη δένδρα, ίδιου (του μέγιστου) 
μεγέθους. 
 

4.1.5  Διασταύρωση 
 
   Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες, ο ΓΠ χρησιμοποιεί τους γενετικούς 
τελεστές για να μετασχηματίσει τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. Από τη σκοπιά της 
μηχανικής μάθησης, αυτοί είναι οι τελεστές αναζήτησης. Ο πιο σημαντικός από 
αυτούς, είναι η διασταύρωση. Αυτός ο τελεστής, συνδυάζει το γενετικό υλικό δύο 
γονέων, αντιμεταθέτοντας ένα μέρος του πρώτου, με ένα μέρος του δεύτερου. Η 
γραφική αναπαράσταση της λειτουργίας του τελεστή, παρουσιάζεται στο παρακάτω 
Σχήμα 4.3. Με έντονη γραμμή φαίνονται τα υποδένδρα κάθε δένδρου που 
αποκόπτονται και αντιμετατίθενται από το ένα δένδρο (γονέα) στο άλλο δένδρο 
(γονέα) για να δημιουργήσουν τους δύο απογόνους. 
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Σχήμα 4.3. Ο τελεστής της διασταύρωσης 
 
 Αναλυτικά, τα βήματα της εφαρμογής του τελεστή είναι: 
 

• Επιλογή δύο ατόμων, σύμφωνα με τον τελεστή επιλογής γονέων, για 
παράδειγμα, ανάλογα με την απόδοσή τους. Αυτός είναι  ο γνωστός 
τελεστής επιλογής της εξαναγκασμένης ρουλέτας (roulette wheel 
selection). 

 
• Επιλογή τυχαίου υποδένδρου σε κάθε γονέα. Τα υποδένδρα που 

επιλέχθηκαν στο παράδειγμα του σχήματος, είναι τονισμένα. Εδώ μπορεί 
να γίνει μια παραλλαγή και τα υποδένδρα που περιέχουν μόνο 
τερματικούς κόμβους, να είναι λιγότερο πιθανό να επιλεγούν. 

 
• Ανταλλαγή των επιλεγμένων υποδένδρων, μεταξύ των δύο γονέων. Τα 

άτομα που προκύπτουν, είναι οι απόγονοι. 
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4.1.6 Μετάλλαξη 

 
   Η μετάλλαξη ενεργεί σε ένα μόνο άτομο. Συνήθως, μετά την ολοκλήρωση της 
διασταύρωσης, κάθε απόγονος που προκύπτει υφίσταται μετάλλαξη, με μικρή 
πιθανότητα. Και αυτή η πιθανότητα είναι μια παράμετρος της εκτέλεσης του 
αλγορίθμου. Όταν ένα άτομο επιλεχθεί για μετάλλαξη, επιλέγεται ένα τυχαίο 
υποδένδρο του, όπως και στη διασταύρωση. Αυτό το υποδένδρο αντικαθίσταται από 
ένα άλλο τυχαίο, το οποίο παράγεται με την ίδια διαδικασία, όπως και κατά την 
αρχικοποίηση του πληθυσμού. Ένα παράδειγμα μετάλλαξης, παρουσιάζεται στο 
επόμενο σχήμα. 

 

 
 

Σχήμα 4.4. Ο τελεστής της μετάλλαξης 

 
 
4.1.7 Αναπαραγωγή 
 
 

Ο τελεστής της αναπαραγωγής, είναι πολύ απλός. Ένα άτομο επιλέγεται 
πιθανοτικά με βάση την καταλληλότητά του και αντιγράφεται. Το αντίγραφό του 
εισάγεται στον πληθυσμό. Δηλαδή, στο τέλος υπάρχουν δύο ίδια άτομα. 

 

4.1.8 Αντικειμενική συνάρτηση 
 
 
 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ένα πολύ σημαντικό σημείο του αλγορίθμου, είναι η 
αξιολόγηση των πιθανών λύσεων. Η αντικειμενική συνάρτηση είναι το μέτρο που 
χρησιμοποιεί ο ΓΠ κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, του κατά πόσο έχει μάθει ένα 
δεδομένο πρόγραμμα να προβλέπει τις εξόδους από τις εισόδους. Δηλαδή, τα 
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χαρακτηριστικά του πεδίου μάθησης. Αυτή η συνάρτηση είναι σημαντική διότι δίνει 
ανάδραση. Αναφορικά με το ποιά άτομα πρέπει να αναπαραχθούν και ποιά άτομα 
πρέπει να εκλείψουν από τον πληθυσμό. Αυτή η συνάρτηση υπολογίζεται με βάση το 
σύνολο εκπαίδευσης και πρέπει να δίνει βαθμωτή και συνεχή ανάδραση. Μία απλή 
και συνεχής αντικειμενική συνάρτηση είναι το άθροισμα των απόλυτων τιμών του 
λάθους. Τυπικά, αν η πραγματική έξοδος για το i παράδειγμα, είναι oi και η έξοδος 
του p ατόμου είναι pi, η απόδοση του, fp είναι: 

 

∑
=

−=
n

i
iip opf

1

 (4.1) 

 
   Σε πολλές περιπτώσεις, αν χρησιμοποιηθεί το τετραγωνικό λάθος, έχει καλύτερα 
αποτελέσματα: 
 

( )∑
=

−=
n

i
iip opf

1

2  (4.2) 

   Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται καλύτερη 
κλιμάκωση των τιμών της καταλληλότητας των ατόμων του πληθυσμού, 
διευκολύνοντας έτσι την επιλογή. 
 

4.1.9 Επιλογή 
 

 
   Αφού η ποιότητα μιας πιθανής λύσης έχει καθοριστεί, πρέπει να αποφασιστεί εάν 
θα εφαρμοστούν οι γενετικοί τελεστές σε αυτό το άτομο. Επίσης, από την απόδοσή 
του εξαρτάται η διατήρησή του στον πληθυσμό, ή η αντικατάστασή του από κάποια 
άλλη λύση. Για αυτήν τη διαδικασία είναι υπεύθυνος ο τελεστής της επιλογής. 
Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι τελεστές και η απόφαση για το ποιός θα χρησιμοποιηθεί, 
επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα της εξέλιξης. Τα σημαντικότερα είδη τελεστών 
επιλογής, είναι δύο: 

 
   1) Επιλογή ανάλογα με την απόδοση: 
    Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στους γενετικούς αλγορίθμους και είναι η πιο 
συνηθισμένη. Σύμφωνα με αυτήν, η πιθανότητα pi να αφήσει απογόνους το άτομο i 
στην επόμενη γενιά, είναι: 

 

∑
=

=
n

j
jii ffp

1
/  (4.3) 

 
   2) Επιλογή με διαγωνισμό:  
   Αυτού του είδους η επιλογή βασίζεται στο διαγωνισμό με συγκεκριμένο αριθμό 
ατόμων και όχι με όλο τον πληθυσμό, όπως παραπάνω. Οι νικητές του διαγωνισμού 
αναπαράγονται χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους τελεστές και οι απόγονοί τους 
αντικαθιστούν τους ηττημένους, στον πληθυσμό. Αυτή η μορφή της επιλογής 
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, γιατί δεν απαιτεί κεντρικό υπολογισμό της 
απόδοσης κάθε ατόμου και επιταχύνει την εξέλιξη. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμη στην 
παράλληλη επεξεργασία. 
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4.1.10  Ο βασικός αλγόριθμος 
 
 
  Συνδυάζοντας αυτά που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες, 
καταλήγουμε σε δύο μορφές του βασικού αλγορίθμου του ΓΠ. 
 
1. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί γενιές 
 
  Παραδοσιακά, ο ΓΠ χρησιμοποιεί διακριτές γενιές για να επιτύχει την εξέλιξη. Κάθε 
γενιά αποτελείται από τον ίδιο αριθμό ατόμων. Η επόμενη γενιά δημιουργείται 
μετασχηματίζοντας τα άτομα της προηγούμενης. Αναλυτικά, τα βήματα του 
αλγορίθμου είναι: 

 
1. Αρχικοποίηση του πληθυσμού. 
 
2. Αξιολόγηση του πληθυσμού. Δηλαδή, ανάθεση σε κάθε άτομο μιας 
αριθμητικής απόδοσης. 
 
3. Μέχρι η νέα γενιά να ολοκληρωθεί, επανέλαβε: 
 

• Επιλογή ενός ατόμου σύμφωνα με τον αντίστοιχο τελεστή. 
 

• Εφαρμογή των γενετικών τελεστών στο επιλεγμένο άτομο. 
 

• Εισαγωγή του αποτελέσματος στη νέα γενιά. 
 
4. Αν δεν πληρείται το κριτήριο τερματισμού, αντικατέστησε τον πληθυσμό της 
προηγούμενης γενιάς με αυτόν της νέας και επέστρεψε στο βήμα 2. 
 
5. Παρουσίασε το καλύτερο άτομο της γενιάς, ως το αποτέλεσμα του αλγορίθμου. 
 

   Η βασική φιλοσοφία του παραπάνω αλγορίθμου, περιγράφεται σχηματικά από το 
παρακάτω διάγραμμα ροής: 
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Σχήμα 4.5. Διάγραμμα ροής ΕΠ. 

 
Το σύμβολο ? στο παραπάνω διάγραμμα ροής υπονοεί τον έλεγχο της συνθήκης 
τερματισμού. Πρέπει να σημειώσουμε ότι  στο διάγραμμα ροής του Σχήματος 4.5, 
δεν περιλαμβάνεται ο τελεστής μετατροπής αρχιτεκτονικής του προγράμματος. Ο 
τελεστής αυτός, που πραγματοποιεί λειτουργίες μετατροπής της αρχιτεκτονικής, θα 
παρουσιαστεί σε επόμενη παράγραφο. 
 

2. Αλγόριθμος σταθερής κατάστασης 
 

  Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται η επιλογή με διαγωνισμό. Οπότε, δεν 
υπάρχουν διακριτές γενιές. Τα βήματα αυτής της παραλλαγής είναι: 

 
1. Αρχικοποίηση πληθυσμού. 
 
2. Τυχαία επέλεξε ένα υποσύνολο του πληθυσμού για να λάβει μέρος στο 

διαγωνισμό. 
 

3. Αξιολόγηση κάθε διαγωνιζομένου. 
 

4. Επέλεξε τους κερδισμένους ανάλογα με την απόδοσή τους. 
 

5. Εφάρμοσε τους γενετικούς τελεστές, στους νικητές. 
 

6. Αντικατέστησε τους ηττημένους, με τους απογόνους των νικητών.  
 

7. Εάν δεν πληρείται το κριτήριο τερματισμού, επιστροφή στο 2. 
 

Δημιουργία αρχικού 
πληθυσμού 

Αξιολόγηση

Επιλογή

Αναπαραγωγή

Νέα γενιά

? 

Τέλος 

Διασταύρωση Μετάλλαξη 

Ναι 

Όχι με pc  με pm  
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8. Παρουσίαση του καλύτερου ατόμου του πληθυσμού, ως το αποτέλεσμα του 
αλγορίθμου. 

 
 
 

4.2 Λειτουργίες Μεταβολής της Αρχιτεκτονικής 
του Προγράμματος 

 
 
 
   Τα απλά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούνται από ένα κυρίως 
πρόγραμμα (που ονομάζεται κλάδος παραγωγής του αποτελέσματος). Βέβαια, πιο 
πολύπλοκα προγράμματα περιέχουν υπορουτίνες (που επίσης καλούνται αυτόματα 
οριζόμενες συναρτήσεις ή κλάδοι ορισμού συναρτήσεων), επαναλήψεις (αυτόματα 
οριζόμενες επαναλήψεις), βρόχους (αυτόματα οριζόμενους βρόχους), αναδρομές 
(αυτόματα οριζόμενες αναδρομές) και μνήμη ποικίλης διάστασης και μεγέθους 
(αυτόματα οριζόμενες μνήμες). Εάν ένας χρήστης προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα 
μηχανικής, ίσως επιλέξει απλά να προκαθορίσει μια λογική σταθερή αρχιτεκτονική 
διάταξη για όλα τα προγράμματα του πληθυσμού (π.χ. ο αριθμός και οι τύποι των 
κλάδων και ο αριθμός των ορισμάτων τον οποίο κάθε κλάδος κατέχει).  Ο ΓΠ μπορεί 
τότε να χρησιμοποιηθεί για να εξελίξει την ακριβή ακολουθία από πρωτόγονα 
βήματα που επιτελούν την επιθυμητή εργασία σε κάθε κλάδο. 
   Ωστόσο, μερικές φορές το πρόβλημα είναι το μέγεθος και η μορφή της λύσης (ή 
τουλάχιστον το κύριο μέρος αυτού). Ο ΓΠ είναι ικανός να πάρει όλες τις 
αρχιτεκτονικές αποφάσεις δυναμικά, κατά τη διάρκεια τρεξίματος του Γενετικού 
Προγραμματισμού.  Ο ΓΠ χρησιμοποιεί λειτουργίες τροποποίησης αρχιτεκτονικής 
για να καθορίσει αυτόματα την αρχιτεκτονική του προγράμματος κατά ένα τρόπο ο 
οποίος παραλληλίζει την αντιγραφή των γονιδίων και τη σχετική διαδικασία 
διαγραφής γονιδίων στη φύση. Οι λειτουργίες μεταβολής της αρχιτεκτονικής 
παρέχουν έναν τρόπο, δυναμικά κατά τη διάρκεια τρεξίματος του ΓΠ, για την 
προσθήκη και τη διαγραφή υπορουτινών και άλλων τύπων κλάδων σε ατομικά 
προγράμματα, να προσθέτουν και να αφαιρούν ορίσματα που κατέχονται από τις 
υπορουτίνες και άλλους τύπους κλάδων. Αυτή η λειτουργία τροποποίησης 
αρχιτεκτονικής δημιουργεί γρήγορα έναν πληθυσμό από διαφορετικά άτομα που 
περιέχει προγράμματα με διαφορετικούς αριθμούς υπορουτινών, ορισμάτων, 
επαναλήψεων, βρόχων, αναδρομών και μνήμης και επίσης διαφορετικές ιεραρχικές 
διατάξεις αυτών των στοιχείων. Προγράμματα με αρχιτεκτονική που ταιριάζει καλά 
στο συγκεκριμένο πρόβλημα, θα τείνουν να αυξηθούν και ευδοκιμούν στην 
ανταγωνιστική εξελικτική διαδικασία, ενώ προγράμματα με ακατάλληλες 
αρχιτεκτονικές θα εξασθενίζουν κάτω από την αμείλικτη πίεση επιλογής από την 
συνάρτηση καταλληλότητας του προβλήματος. Έτσι, οι λειτουργίες τροποποίησης 
της αρχιτεκτονικής, απαλλάσσουν το χρήστη από το επίπονο έργο του 
προκαθορισμού της αρχιτεκτονικής του προγράμματος. 
   Υπάρχουν μερικές διαφορετικές λειτουργίες τροποποίησης της αρχιτεκτονικής 
προγραμμάτων, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. Κάθε μία από αυτές 
εφαρμόζεται με φειδώ κατά τη διάρκεια του τρεξίματος (έστω με πιθανότητα 0.5% ή 
1% σε κάθε γενιά). 

• Η λειτουργία αντιγραφής υπορουτίνας, η οποία αντιγράφει μια 
προϋπάρχουσα υπορουτίνα σε ένα ατομικό πρόγραμμα, δίνει ένα νέο 
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όνομα στο αντίγραφο και τυχαία διαιρεί τις προϋπάρχουσες κλήσεις στην 
παλιά υπορουτίνα μεταξύ των δύο (την παλιά και το αντίγραφο). Αυτή η 
λειτουργία αλλάζει την αρχιτεκτονική του προγράμματος διευρύνοντας 
την ιεραρχία των υπορουτινών σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Όπως και 
στην αντιγραφή των γονιδίων στη φύση, αυτή η λειτουργία διατηρεί 
σημασιολογία, όταν συμβαίνει για πρώτη φορά. Οι δύο υπορουτίνες 
τυπικά αποκλίνουν αργότερα, μερικές φορές αποδίδοντας εξειδίκευση. 

• Η λειτουργία αντιγραφής ορίσματος, αντιγράφει ένα όρισμα μιας 
υπορουτίνας, τυχαία διαιρεί τις εσωτερικές αναφορές σε αυτό και 
διατηρεί τη σημασιολογία σε ολόκληρο το πρόγραμμα, προσαρμόζοντας 
όλες τις κλήσεις στην υπορουτίνα. Αυτή η λειτουργία αυξάνει την 
διάσταση του υποχώρου στον οποίο λειτουργεί η υπορουτίνα. 

• Η λειτουργία δημιουργίας υπορουτίνας, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα 
υπορουτίνα από ένα τμήμα από ένα κλάδο που παράγει αποτέλεσμα με 
αυτόν τον τρόπο εμβαθύνοντας την ιεραρχία των αναφορών σε ολόκληρο 
το πρόγραμμα, δημιουργώντας μια ιεραρχική αναφορά μεταξύ μιας 
προϋπάρχουσας αναφοράς μεταξύ του κυρίως προγράμματος και της νέας 
υπορουτίνας. Η λειτουργία δημιουργίας υπορουτίνας μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει μια νέα υπορουτίνα από ένα τμήμα υπάρχουσας 
υπορουτίνας εμβαθύνοντας παραπάνω την ιεραρχία των αναφορών, 
δημιουργώντας μια ιεραρχική αναφορά μεταξύ μιας προϋπάρχουσας 
υπορουτίνας και μιας νέας υπορουτίνας και μια ποιο βαθειά και ποιο 
σύνθετη συνολική ιεραρχία.   

• Η λειτουργία διαγραφής υπορουτίνας, διαγράφει μια υπορουτίνα από ένα 
πρόγραμμα, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ιεραρχία των υπορουτινών 
είτε στενότερη είτε ποιο ρηχή. 

• Η λειτουργία διαγραφής ορίσματος, διαγράφει ένα όρισμα από μια 
υπορουτίνα, ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο ποσό 
πληροφορίας στην υπορουτίνα, μια διαδικασία που μπορεί να θεωρηθεί 
σαν γενίκευση. 

• Άλλες λειτουργίες μεταβολής αρχιτεκτονικής, προσθέτουν και αφαιρούν 
αυτόματα καθορισμένες επαναλήψεις, αυτόματα καθορισμένους βρόχους, 
αυτόματα καθορισμένες αναδρομές και αυτόματα καθορισμένες μνήμες.    

 
   Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο ΓΠ μπορεί να προσεγγίσει την 
αρχιτεκτονική του προς εξέλιξη προγράμματος υπολογιστή: 

• Ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει την αρχιτεκτονική ολόκληρου του 
προγράμματος (π.χ. να κάνει ένα επιπλέον προπαρασκευαστικό βήμα ορισμού 
της αρχιτεκτονικής). Έτσι, ο αριθμός των προπαρασκευαστικών βημάτων 
αυξάνεται σε έξι.  

• Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει εξελικτική επιλογή της αρχιτεκτονικής, 
όπως περιγράφεται στο [3], με αυτόν τον τρόπο καθιστώντας ικανή την 
αρχιτεκτονική ολόκληρου του προγράμματος να αναδυθεί από μια 
ανταγωνιστική διαδικασία κατά τη διάρκεια τρεξίματος του προγράμματος. 
χρησιμοποιείται αυτή η προσέγγιση, ο αριθμός των προπαρασκευαστικών 
βημάτων παραμένει στα πέντε, που ορίστηκαν αρχικά. 

• Το τρέξιμο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες μεταβολής 
αρχιτεκτονικής [4], καθιστώντας έτσι ικανό το ΓΠ να δημιουργήσει αυτόματα 
την αρχιτεκτονική όλου του προγράμματος δυναμικά κατά τη διάρκεια του 
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τρεξίματος. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η προσέγγιση, ο αριθμός των 
προπαρασκευαστικών βημάτων παραμένει στα πέντε, που ορίστηκαν αρχικά. 

 
 
 
4.3 Βασικά ζητήματα της υλοποίησης του 
Γενετικού Προγραμματισμού 
 
 
 
4.3.1. Ανασκόπηση  του διαγράμματος ροής του ΓΠ 
 
 
   Στην προηγούμενη ενότητα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των γενετικών τελεστών, 
που χρησιμοποιούνται στο ΓΠ, με τις λειτουργίες μετατροπής της αρχιτεκτονικής του 
προγράμματος. Μπορούμε τώρα να παρουσιάσουμε το γενικευμένο διάγραμμα ροής 
και να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση. 
   Ο ΓΠ είναι ανεξάρτητος από το πρόβλημα με την έννοια ότι το διάγραμμα ροής που 
προσδιορίζει την ακολουθία των εκτελεστικών βημάτων δεν τροποποιείται για κάθε 
νέα εκτέλεση ή κάθε νέο πρόβλημα. 
   Συνήθως δεν υπάρχει καμία προαιρετική ανθρώπινη μεσολάβηση ή αλληλεπίδραση 
κατά τη διάρκεια τρεξίματος του ΓΠ (παρόλο που ο χρήστης μπορεί να κρίνει πότε θα 
σταματήσει η εκτέλεση). 
   Το διάγραμμα ροής, στο παρακάτω σχήμα δείχνει τα εκτελεστικά βήματα ενός 
τρεξίματος του ΓΠ. Δείχνει τόσο τους γενετικούς τελεστές της αναπαραγωγής, της 
διασταύρωσης και της μετάλλαξης, όσο και τις λειτουργίες μετατροπής της 
αρχιτεκτονικής του προγράμματος. Επίσης δείχνει μια έκδοση του τελεστή 
διασταύρωσης που δίνει δύο απογόνους. 
   Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του διαγράμματος, θα ορίσουμε ορισμένες 
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Η Run είναι η μεταβλητή στην οποία 
καταχωρείται ο αριθμός των εκτελέσεων του αλγορίθμου. Η Gen είναι η μεταβλητή 
καταχώρησης της τρέχουσας γενιάς, ενώ η σταθερά Μ είναι ο μέγιστος αριθμός 
γενεών. Τέλος οι σταθερές Pr, Pc, Pm και Pa είναι αντίστοιχα οι πιθανότητες 
αναπαραγωγής, διασταύρωσης, μετάλλαξης και μετατροπής προγράμματος.  
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Τέλος

Run=N;

Run := 0 Gen := 0
Δημιούργησε 
τυχαία αρχικό 
πληθυσμό 

όχι Run := Run + 1

Ικανοποιείται το κριτήριο 
τερματισμού;

Προώθησε το 
αποτέλεσμα για 

εκτέλεση
ναι

i := 0

όχι

Υπολόγισε την καταλληλότητα ενός ατόμου του πληθυσμού

i := i+1i = M;όχι

i := 0 ναι

Gen := Gen + 1 i = M; I := I + 1ναι

Επέλεξε 
γενετική 
λειτουργία

όχι

Επέλεξε ένα 
άτομο με βάση την 
καταλληλότητα

Κάνε την 
αναπαραγωγή

Αντίγραψέ το στον 
πληθυσμόPr

Επέλεξε δύο 
άτομαμε βάση την 
καταλληλότητα

Κάνε τη 
διασταύρωση

Βάλε τον απόγονο 
στο νέο πληθυσμό I := I + 1

Επέλεξε ένα 
άτομο με βάση την 
καταλληλότητα

Κάνε την 
μετάλλαξη

Βάλε το 
μεταλλαγμένο 
άτομο στο νέο 
πληθυσμό

Επέλεξε μια λειτουργία μεταβολής 
αρχιτεκτονικής με βάση την προκαθορισμένη 

πιθανότητα

Επέλεξε ένα 
άτομο με βάση την 
καταλληλότητα

Κάνε τη λειτουργία 
μεταβολής της 
αρχιτεκτονικής

Βάλε τον απόγονο 
στο νέο πληθυσμό

Pc

Pm

Pa

ναι

 
 

Σχήμα 4.6. Το πλήρες διάγραμμα ροής του ΓΠ. 
 
 
   Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, ο ΓΠ αρχίζει με ένα  αρχικό πληθυσμό 
από προγράμματα υπολογιστή, που συντίθενται από τερματικά και συναρτήσεις 
κατάλληλες για το πρόβλημα. Τα άτομα-προγράμματα στον αρχικό πληθυσμό 
δημιουργούνται τυπικά παράγοντας αναδρομικά ένα πρόγραμμα-ρίζα δένδρου με 
σημεία-ετικέτες, από τυχαία επιλογή πρωτογενών συναρτήσεων και τερματικών (που 
παρέχονται από το χρήστη και αποτελούν το πρώτο και το δεύτερο μέρος των 
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προπαρασκευαστικών βημάτων τρεξίματος του ΓΠ). Τα αρχικά άτομα  συνήθως 
παράγονται  με βάση το προκαθορισμένο μέγεθος (καθορίζεται από το χρήστη σαν 
δευτερεύουσα παράμετρος στο τέταρτο προπαρασκευαστικό βήμα). Γενικά, τα 
προγράμματα στον πληθυσμό έχουν διαφορετικό μέγεθος (όσον αφορά τον αριθμό 
συναρτήσεων και τερματικών) και διαφορετικό σχήμα (την ειδική γραφική 
τοποθέτηση των συναρτήσεων και τερματικών στο δένδρο του προγράμματος). 
   Κάθε άτομο-πρόγραμμα στον πληθυσμό εκτελείται. Κατόπιν, κάθε άτομο στον 
πληθυσμό είτε αξιολογείται είτε συγκρίνεται πόσο καλά εκτελεί το ζητούμενο έργο 
(χρησιμοποιώντας το μέτρο καταλληλότητας που παρέχεται από το 3ο προκαταρτικό 
βήμα). Για πολλά προβλήματα, αυτό το μέτρο αποδίδει μια απλή αριθμητική τιμή, 
που καλείται καταλληλότητα. Η καταλληλότητα ενός προγράμματος μπορεί  να 
μετρηθεί με διάφορους τρόπους, περιλαμβάνοντας για παράδειγμα, το μέτρο του 
λάθους μεταξύ της εξόδου του και της επιθυμητής εξόδου, το ποσό χρόνου 
(καυσίμου, χρημάτων κλπ.) που απαιτείται για να φθάσει το σύστημα σε μια 
επιθυμητή κατάσταση στόχο, η ακρίβεια του προγράμματος στην αναγνώριση 
προτύπων ή στην ταξινόμηση αντικειμένων σε κλάσεις, ο λογαριασμός (κέρδος) τον 
οποίο παράγει ένα πρόγραμμα που παίζει ένα παίγνιο ή συμμόρφωση μιας σύνθετης 
κατασκευής (όπως μια κεραία, ένα κύκλωμα ή ένας ελεγκτής) με τα σχεδιαστικά 
κριτήρια που βάζει ο χρήστης. Η εκτέλεση του προγράμματος μερικές φορές 
επιστρέφει μία ή περισσότερες ακριβείς τιμές. Διαφορετικά, η εκτέλεση ενός 
προγράμματος μπορεί να αποτελείται μόνο από παρενέργειες στην κατάσταση του 
κόσμου (π.χ. η κίνηση ενός ρομπότ). Αλλιώς, η εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί 
να παράγει τόσο τιμές όσο και παρενέργειες. 
   Το μέτρο καταλληλότητας είναι, σε πολλά πρακτικά προβλήματα, πολυμεταβλητό 
(multiobjective) με την έννοια ότι συνδυάζει δύο ή περισσότερα διαφορετικά 
στοιχεία. Αυτά τα διαφορετικά στοιχεία βρίσκονται συνήθως σε ανταγωνισμό το ένα 
με το άλλο, σε κάποιο βαθμό. 
   Για πολλά προβλήματα, κάθε πρόγραμμα στον πληθυσμό εκτελείται πάνω σε ένα 
δείγμα διαφορετικών περιπτώσεων καταλληλότητας. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να 
αναπαριστούν διαφορετικές τιμές της/των εισόδου/ων, διαφορετικές αρχικές 
συνθήκες ενός συστήματος, η διαφορετικά περιβάλλοντα. Μερικές φορές οι 
περιπτώσεις καταλληλότητας κατασκευάζονται πιθανοτικά. 
   Η κατασκευή του τυχαίου αρχικού πληθυσμού είναι, στην πραγματικότητα, μια 
τυφλή τυχαία αναζήτηση του χώρου αναζήτησης του προβλήματος. Παρέχει μια 
γραμμή στοίχισης (baseline) για να κρίνουμε μελλοντικές προσπάθειες αναζήτησης. 
Τυπικά, τα ατομικά προγράμματα στη γενιά 0 έχουν όλα υπερβολικά χαμηλή 
απόδοση. Παρ’ όλα αυτά, μερικά άτομα στον πληθυσμό είναι (συνήθως)  πιο 
αποδοτικά από άλλα. Οι διαφορές στην καταλληλότητα εκμεταλλεύονται από τον 
ΓΠ. Ο ΓΠ εφαρμόζει φυσική επιλογή και γενετικές λειτουργίες για να κατασκευάσει 
μια νέα γενιά από προγράμματα-απογόνους από τον τρέχοντα πληθυσμό. 
 

4.3.2 Παραγωγή δένδρων συντακτικής ανάλυσης 
προγράμματος. 
 
 
   Ο ΓΠ ξεκινάει με έναν αρχικό πληθυσμό από προγράμματα υπολογιστή που 
αποτελείται από συναρτήσεις και τερματικά τα οποία είναι κατάλληλα για το 
πρόβλημα. Τα ατομικά προγράμματα στον αρχικό πληθυσμό τυπικά παράγονται 
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αναδρομικά από ένα ριζωμένο με σημεία-ετικέτες πρόγραμμα δένδρου, που 
συντίθεται από τυχαίες επιλογές των αρχικών συναρτήσεων και τερματικών (που 
παρέχονται από το χρήστη στο πρώτο και δεύτερο προπαρασκευαστικό βήμα). Τα 
αρχικά άτομα συνήθως παράγονται υποκείμενα σε προκαθορισμένο μέγιστο μέγεθος 
(που καθορίζεται από το χρήστη σαν δευτερεύουσα παράμετρος, ως μέρος του 
τέταρτου προπαρασκευαστικού βήματος).  Για παράδειγμα, στην “Πλήρη - Full” 
μέθοδο αρχικοποίησης παίρνονται κόμβοι από το σύνολο συναρτήσεων μέχρι να 
φθάσει σε ένα μέγιστο βάθος δένδρου. Πέραν αυτού του βάθους, μόνο τερματικά 
μπορούν να επιλεγούν. Μια παραλλαγή αυτής της μεθόδου, είναι η μέθοδος 
“Ανάπτυξης - Grow” αρχικοποίησης, η οποία επιτρέπει την επιλογή κόμβων  από όλο 
το σύνολο (συναρτήσεων και τερματικών) μέχρι να φθάσει το όριο βάθους. Μετά από 
αυτό, συμπεριφέρεται όπως η Πλήρης μέθοδος. 
   Στον επόμενο πίνακα, παρατίθεται ο ψευδοκώδικας για μια επαναληπτική 
υλοποίηση των δύο μεθόδων αρχικοποίησης. Ο κώδικας υποθέτει ότι τα 
προγράμματα αναπαρίστανται σαν εκφράσεις με σημείωση προθέματος.  
 
 
 
     Procedure: gen_rnd_expr 
          arguments: 
               func_set           /* Σύνολο συναρτήσεων */ 
               term_set           /* Σύνολο τερματικών */ 
               max_d             /* Μέγιστο βάθος εκφράσεων */ 
               method            /* Είτε “Full” είτε “Grow” */             
           results:  
               expr                 /* Έκφραση με σημείωση προθέματος */   
               if max_d = 0 or method =”Grow” and random digit = 1 then 
                   expr = choose_random_element (term_set )  
               else 
                    func = choose_random_elelent ( func_set ) 
                    for i = 1 to arity ( func ); 
                          arg_i = gen_rnd.expr ( func_set, term_set, max_d – 1, method ); 
                     expt ( func, arg_1, arg_2, … ); 
                endif 
            end      
 
 
 
Πίνακας 4.1. Ψευδοκώδικας για επαναληπτική παραγωγή προγράμματος με τις 
μεθόδους “Full” και “Grow” [2]. 
 
   Γενικά, μετά τη φάση αρχικοποίησης, τα προγράμματα στον πληθυσμό είναι 
διαφορετικού μεγέθους (σε αριθμό τερματικών και συναρτήσεων) και διαφορετικής 
δομής ( η γραφική διευθέτηση των τερματικών και των συναρτήσεων στο δένδρο του 
προγράμματος). 
   Κάθε ατομικό πρόγραμμα στον πληθυσμό είτε αποτιμάται είτε συγκρίνεται  για το 
πόσο εκτελεί το συγκεκριμένο έργο (χρησιμοποιώντας το μέτρο καταλληλότητας που 
παρέχεται από το τρίτο προπαρασκευαστικό βήμα). Για πολλά προβλήματα αυτή η 
μέτρηση  παίρνει μια απλή αριθμητική τιμή, την καταλληλότητα. Κανονικά, η 
αξιολόγηση της καταλληλότητας απαιτεί εκτέλεση των προγραμμάτων του 
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πληθυσμού, συχνά πολλές φορές, μέσα στο σύστημα ΓΠ.  Υπάρχει μια ποικιλία 
στρατηγικών εκτέλεσης, που περιλαμβάνει (τη σχετικά ασυνήθιστη) off-line ή  on-
line μετάφραση (compilation) και διασύνδεση  και (τη σχετικά συνηθισμένη) 
μετάφραση κώδικα-ιδεατής-μηχανής (virtual-machine-code) και διερμηνεία. 
   Με τον όρο διερμηνεία ενός δένδρου προγράμματος εννοείται η εκτέλεση των 
κόμβων στο δένδρο με σειρά που εγγυάται ότι οι κόμβοι δεν εκτελούνται πριν πάρουν 
τιμή τα ορίσματά τους (αν υπάρχουν). Αυτό  συνήθως γίνεται διασχίζοντας το δένδρο 
με επαναληπτικό τρόπο αρχίζοντας από τον κόμβο-ρίζα  και μεταθέτοντας την 
αξιολόγηση κάθε κόμβου μέχρι να πάρει τιμή το παιδί (όρισμά) του. Ο Πίνακας 4.2 
δίνει την υλοποίηση σε ψευδοκώδικα της διαδικασίας διερμηνείας. Ο κώδικας 
υποθέτει ότι τα προγράμματα αναπαρίστανται σαν εκφράσεις με σημείωση 
προθέματος και ότι τέτοιες εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λίστες από 
συνιστώσες (όπου μια κατασκευή σαν την expr(i) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
διαβάσει ή να δώσει τιμή στη συνιστώσα i της έκφρασης expr). 
 
 
Procedure: eval 
      arguments: 
            expr                               /* Μια έκφραση με συμβολισμό-προθέματος */ 
       results: 
            value                             /* Ένας αριθμός */ 
       begin 
             if expt is a list then      /* Δεν υπάρχει τερματικό */ 
                    proc = expr (1) 
                    value = proc (eval (2)), eval (3)), …) 
             else                               /* Τερματικό */ 
                     if expr is a variable or a constant then 
                            value = expr 
                     else                        /* συνάρτηση με μηδενικό πληθάριθμο */ 
                             value = expr ( ) 
                      endif 
              endif 
       endif 
 

Πίνακας 4.2. Τυπικός διερμηνευτής για Γενετικό Προγραμματισμό [2]. 
 
   Άσχετα από τη στρατηγική εκτέλεσης που θα υιοθετηθεί, η καταλληλότητα του 
προγράμματος μπορεί να αποτιμηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 
περιλαμβάνοντας για παράδειγμα το μέγεθος του λάθους μεταξύ της εξόδου του και 
της επιθυμητής εξόδου, το ποσό του χρόνου (καυσίμου, χρημάτων, κλπ.) που 
απαιτείται για να φέρει ένα σύστημα σε μια επιθυμητή κατάσταση-στόχο, την 
ακρίβεια του προγράμματος  στην αναγνώριση προτύπων ή ταξινόμηση 
αντικειμένων. Η εκτέλεση του προγράμματος μερικές φορές επιστρέφει μια ή 
περισσότερες ακριβείς τιμές. Εναλλακτικά, η εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να 
είναι μόνο μια παρενέργεια (side effect)  στην κατάσταση του κόσμου (πχ. η κίνηση 
ενός ρομπότ). Τέλος, η εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 
και τα δύο, δηλαδή να επιστρέφει τιμές και να έχει παρενέργειες.  
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4.4 Εφαρμογές του ΓΠ 
 
 
 
   Από το 1992 που παρουσιάστηκε ο ΓΠ, το ενδιαφέρον γι’ αυτόν ανεβαίνει με 
μεγάλους ρυθμούς. Η γενικότητα της ιδέας και η έλλειψη συγκεκριμένων απαιτήσεων 
για την εφαρμογή του, είναι οι βασικοί λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό. Ενδεικτικά 
αναφέρονται, τα εξής θεματικά πεδία: 
 

• Βιοτεχνολογία 
• Γραφικά 
• Έλεγχος 
• Εξόρυξη δεδομένων 
• Ηλεκτρική μηχανική 
• Οικονομικά 
• Επεξεργασία εικόνας 
• Μοντελοποίηση 
• Φυσικές γλώσσες 
• Βελτιστοποίηση 
• Αναγνώριση προτύπων 
• Επεξεργασία σημάτων 
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Κεφάλαιο 5: Γραμμικός Γενετικός 
Προγραμματισμός 

 
 
 

5.1 Εισαγωγή 
 
 
 
   Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί διάφορες παραλλαγές γενετικού 
προγραμματισμού. Όλες ακολουθούν τη βασική ιδέα του ΓΠ να εξελίσσει 
αυτοματοποιημένα προγράμματα υπολογιστή. Οι δύο βασικότερες μορφές 
αναπαράστασης αυτών των προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί είναι η γραμμική 
αναπαράσταση και η αναπαράσταση  γράφου. 
   Η κλασσική προσέγγιση ΓΠ με αναπαράσταση γράφου αναλύθηκε στο 
προηγούμενο Κεφάλαιο. Σε αυτήν, συναρτήσεις τοποθετούνται με τυχαίο τρόπο 
στους εσωτερικούς κόμβους του δένδρου που αναπαριστά το άτομο-πρόγραμμα, ενώ 
στα φύλλα του δένδρου αποθηκεύονται οι είσοδοι και οι σταθερές. Αντίθετα, ο 
Γραμμικός Γενετικός Προγραμματισμός[5,6,7,8] είναι μια παραλλαγή γενετικού 
προγραμματισμού που εξελίσσει ακολουθίες από εντολές σε μορφή προτασιακής 
γλώσσας προγραμματισμού ή σε μορφή γλώσσας μηχανής. 
   Ο όρος «γραμμικός» αναφέρεται στη δομή των ατόμων-προγραμμάτων που 
χρησιμοποιούνται σε αυτήν την παραλλαγή. Δεν αναφέρεται στην χρήση μόνο  
γραμμικών συναρτήσεων για την επίλυση των προβλημάτων. Αντιθέτως, η μέθοδος 
αυτή μπορεί να επιλύσει  μη γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα. 
   Υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές μεταξύ του γραμμικού γενετικού 
προγραμματισμού και του κλασικού γενετικού προγραμματισμού. 
   Πρώτον, μπορούμε να δούμε ένα γραμμικό πρόγραμμα σαν ένα γράφο ροής 
δεδομένων που παράγεται μέσω της πολλαπλής χρήσης του περιεχομένου των 
καταχωρητών του. Έτσι, σε επίπεδο χρηστικότητας ένα γραμμικό πρόγραμμα 
αποτελεί ένα ακυκλικό κατευθυνόμενο γράφο. Στον κλασικό γενετικό 
προγραμματισμό, η ροή της πληροφορίας είναι πιο αυστηρά περιορισμένη από τη 
δενδρική δομή των προγραμμάτων. Η μεγαλύτερη ποικιλομορφία των γραμμικών 
προγραμμάτων έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μικρότερα κομμάτια των προγραμμάτων 
να χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατά  τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτό 
επιτρέπει στις γραμμικές λύσεις να είναι μικρότερες σε μέγεθος από τις δενδρικές 
λύσεις και να εκφράζουν πιο πολύπλοκες συναρτήσεις με λιγότερες εντολές.  
   Δεύτερον, στα γραμμικά γενετικά προγράμματα, μαζί με τον αποδοτικό κώδικα 
συνυπάρχουν και κάποια μη αποδοτικά κομμάτια κώδικα. Αυτά τα κομμάτια δεν 
έχουν κανένα αποτέλεσμα στην έξοδο των προγραμμάτων και μπορούν να 
εντοπιστούν εύκολα και γρήγορα. Τέτοιοι δομικά μη αποδοτικοί κώδικες χειρίζονται 
καταχωρητές που δε συμβάλλουν στον υπολογισμό των εξόδων. Γι’ αυτόν το λόγο, 
δεν είναι και συνδεδεμένοι με το διάγραμμα ροής δεδομένων με το οποίο μπορούμε 
να αναπαραστήσουμε τον αποδοτικό κώδικα. 
   Ο μη αποδοτικός κώδικας στα γενετικά προγράμματα αναφέρεται στη βιβλιογραφία 
σαν «εσόνια» (introns). Γενικά, με αυτόν τον ορισμό, συμβολίζουμε εντολές που δεν 
επιδρούν στη γενική συμπεριφορά ενός προγράμματος. Ο μη αποδοτικός κώδικας 
θεωρείται ότι έχει θετική επίδραση στην εξέλιξη των προγραμμάτων για δύο βασικού 
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λόγους. Πρώτον, επιδρά σαν ασφάλεια για τον αποδοτικό κώδικα αφού μειώνει την 
καταστρεπτική χρήση των τελεστών διασταύρωσης και μετάλλαξης. Δεύτερον, 
επιτρέπει στους τελεστές διαφοροποίησης των προγραμμάτων να παραμένουν 
κάποιες φορές ουδέτεροι σε σχέση με την διαφοροποίηση της απόδοσης. Στα 
γραμμικά προγράμματα λοιπόν, πρέπει να επιτρέπουμε την δημιουργία εσονίων σε 
κάθε σημείο των προγραμμάτων με σχεδόν την ίδια απόδοση.  
   Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, στον γραμμικό γενετικό προγραμματισμό 
διαχωρίζουμε το πλήρες πρόγραμμα από το αποδοτικό πρόγραμμα. Το πρώτο, 
περιλαμβάνει όλες τις εντολές του προγράμματος. Αντίθετα, το δεύτερο περιέχει 
μόνο τις δομικά αποδοτικές εντολές. Το αποδοτικό μήκος των προγραμμάτων 
αποτελείται από τον αριθμό των αποδοτικών εντολών που το αποτελούν. Κάθε 
γραμμή του προγράμματος θεωρείται ότι έχει μόνο μία εντολή. Ακόμη και αν το 
μήκος ενός γραμμικού προγράμματος έχει φτάσει στο μέγιστο επιτρεπτό όριο που του 
έχουμε θέσει, μπορεί ακόμα να τροποποιηθεί τροποποιώντας το μέγεθος των 
εσονίων. 
 
 
 

5.2 Αναπαράσταση προγραμμάτων     
 
 
 
   Ο προτασιακός προγραμματισμός είναι σχετικά κοντά με την γλώσσα μηχανής. 
Όλες οι σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας (CPUs) βασίζονται στην αρχιτεκτονική του 
von Neumann. Σε αυτήν, έχουμε μια υπολογιστική μηχανή που αποτελείται από ένα 
σύνολο καταχωρητών και βασικές εντολές που διαχειρίζονται και τροποποιούν το 
περιεχόμενό τους. Ένα πρόγραμμα λοιπόν, που σχεδιάζεται για μια τέτοια μονάδα 
επεξεργασίας αποτελείται από ένα σύνολο εντολών, η σειρά των οποίων πρέπει να 
γίνεται σεβαστή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του. 
   Μια προτασιακή εντολή αναπαριστά μια πράξη πάνω στο περιεχόμενο των 
ορισμάτων της και την αποθήκευση του αποτελέσματος στον καταχωρητή στόχο που 
ορίζεται σε αυτή. Υπάρχουν εντολές που δέχονται 1,2 ή και 3 ορίσματα καταχωρητές. 
Οι εντολές με τρεις καταχωρητές χρησιμοποιούν το περιεχόμενο δύο καταχωρητών 
και αποθηκεύουν το αποτέλεσμα στον τρίτο. Αντίθετα, στις εντολές με δύο 
καταχωρητές, είτε επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο μόνο ενός καταχωρητή και 
αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στον άλλο, είτε επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο και 
τον δύο καταχωρητών και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα σε έναν από αυτούς. Λόγω 
του μεγάλου βαθμού ελευθερίας, ένα πρόγραμμα με εντολές τριών καταχωρητών 
αναμένουμε να είναι πιο μικρό σε μέγεθος από ένα πρόγραμμα που αποτελείται από 
εντολές δύο καταχωρητών. 
   Γενικά, επιτρέπουμε μια πράξη ανά εντολή.  Αν αυξήσουμε τον αριθμό των 
ορισμάτων που δέχεται μια εντολή, δε θα αυξήσουμε απαραίτητα την 
εκφραστικότητα και την απόδοση του γραμμικού προγράμματος. Τέτοιες εντολές 
αναθέτουν πιο σύνθετες εκφράσεις σε έναν καταχωρητή και κάνουν τους γενετικούς 
τελεστές πολύ πιο σύνθετους. 
   Ένα παράδειγμα γραμμικού προγράμματος φαίνεται παρακάτω: 
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Void gp(r) 
{ 
 r[0]=r[5]+71; 
 //r[7]=r[0]-59; 
 if(r[1]>0) 
 if(r[5]>2) 
  r[4]=r[2]*r[1]; 
 //r[2]=r[5]+r[4]; 
 r[6]=r[4]*13; 
 r[1]=r[3]/2; 
 //if(r[0]>r[1]) 
  r[3]=r[5]*r[5]; 
 r[7]=r[6]-2; 
 //r[5]=r[7]+15; 
 if(r[1]<=r[6]) 
  r[0]=sin(r[7]); 
}  
 
   Στα γραμμικά προγράμματα, όπως το παραπάνω, ορίζουμε έναν από τους 
καταχωρητές του προγράμματος να αποτελεί και την έξοδο του προγράμματος. 
Συνήθως η έξοδος είναι ο πρώτος καταχωρητής. Δηλαδή στο παραπάνω πρόγραμμα η 
έξοδος είναι ο r[0].  
   Στο γραμμικό γενετικό προγραμματισμό ορίζεται από τον χρήστη ένα σύνολο από 
καταχωρητές το οποίο και διατίθεται στα γενετικά προγράμματα. Εκτός από το 
ελάχιστο σύνολο των καταχωρητών που χρησιμοποιούνται για να δέχονται τις 
εισόδους του προγράμματος, χρειάζονται και επιπρόσθετοι καταχωρητές για να 
αποθηκεύουν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και να δίνουν περισσότερους βαθμούς 
ελευθερίας στα προγράμματα. Αυτοί λέγονται καταχωρητές υπολογισμού και 
υπάρχουν δύο τρόποι αρχικοποίησής τους πριν την εκτέλεση ενός προγράμματος. Ο 
πρώτος τρόπος είναι να αρχικοποιηθούν με μια μικρή σταθερά. Ο δεύτερος τρόπος, ο 
οποίος είναι και αυτός που χρησιμοποιήσαμε στην υλοποίηση μας, είναι να 
αρχικοποιηθούν με τιμές από τους καταχωρητές εισόδου έτσι ώστε κάθε είσοδος να 
μπει σε περίπου ίσους καταχωρητές υπολογισμού. 
   Ένα αρκετά μεγάλο πλήθος καταχωρητών είναι απαραίτητο για την καλύτερη 
απόδοση των γραμμικών προγραμμάτων, ειδικά όταν οι είσοδοι είναι σχετικά λίγες. 
Γενικά, το πλήθος των καταχωρητών ορίζει και τα μονοπάτια που μπορούν να 
ακολουθήσουν τα προγράμματα κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Αν παρέχουν μη 
επαρκή αριθμό καταχωρητών τότε θα υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ 
καταχωρητών και χρήσιμα δεδομένα θα σβηστούν για να γραφτούν άλλα. Αν όμως 
ορίσουμε πολύ μεγάλο πλήθος καταχωρητών τότε υπάρχει κίνδυνος να αυξήσουμε 
υπερβολικά την πολυπλοκότητα του προβλήματος και να αργήσουμε να καταλήξουμε 
σε αποδοτικές λύσεις. 
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5.3 Σύνολο Εντολών 
 
 
 
   Το σύνολο εντολών ορίζει τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού η οποία θα 
εξελιχθεί για να παραχθεί το τελικό πρόγραμμα. Ο γραμμικός γενετικός 
προγραμματισμός βασίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες εντολών. Σε εντολές που 
εκτελούν κάποιες πράξεις και σε εντολές που αναπαριστούν διακλαδώσεις υπό 
συνθήκη. Το σύνολο των εντολών που χρησιμοποιήσαμε στην υλοποίηση μας 
φαίνεται στον Πίνακα 5.1. 
    Οι εντολές δύο ορισμάτων μπορούν να παίρνουν σαν όρισμα είτε δύο καταχωρητές 
είτε έναν καταχωρητή και μία σταθερά. Οι εντολές ενός ορίσματος χρησιμοποιούν 
μόνο έναν καταχωρητή και όχι σταθερές. Έτσι, αποτρέπουμε την ανάθεση σταθερών 
τιμών στην έξοδο του προγράμματος. Αν δεν υπάρχουν παραπάνω από μία σταθερά 
σε κάθε εντολή, τότε το ποσοστό των εντολών που έχουν σταθερά σαν όρισμα είναι 
ίσο με το ποσοστό των σταθερών στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό 
είναι ίσο με την πιθανότητα με την οποία εισάγουμε μια σταθερά σε μία εντολή κατά 
τη διάρκεια της αρχικοποίησης του προγράμματος. Σε όλα τα πειράματα που θα 
πραγματοποιήσουμε στη συνέχεια θέσαμε αυτήν την πιθανότητα να είναι ίση με 0.5. 
   Στο γενετικό προγραμματισμό πρέπει να εγγυηθούμε με κάποιο τρόπο ότι μόνο 
σωστά προγράμματα θα δημιουργούνται. Οι γενετικοί τελεστές της διασταύρωσης 
και της μετάλλαξης πρέπει να διατηρούν τη συντακτική ορθότητα των 
δημιουργούμενων προγραμμάτων. Στο γραμμικό γενετικό προγραμματισμό για 
παράδειγμα, τα σημεία διασταύρωσης δε μπορούν να επιλεγούν να βρίσκονται μέσα 
σε μια εντολή και ο τελεστής μετάλλαξης δε μπορεί να αλλάξει την πράξη που 
εκτελεί μια εντολή και να βάλει στη θέση της έναν καταχωρητή. Για να 
εξασφαλίσουμε σημασιολογική ορθότητα των προγραμμάτων, πρέπει να 
επαναορίσουμε τη λειτουργία κάποιων πράξεων έτσι ώστε να επιστρέφουν μια 
ορισμένη πολύ μεγάλη τιμή στις περιπτώσεις στις οποίες θα επέστρεφαν μια αόριστη 
έξοδο. Στον παρακάτω πίνακα ορίζουμε τέτοιες πράξεις. 
 
Περιγραφή εντολής Γενικός συμβολισμός εντολής 
Εντολή αντίστροφου συνημιτόνου  xi=Acos(xj) 
Εντολή απόλυτης τιμής xi=abs(xj) 
Εντολή ημιτόνου xi=sin(xj) 
Εντολή λογαρίθμου με βάση 10 xi=10log(xj) 
Εντολή νεπέριου λογαρίθμου xi=ln(xj) 
Εντολή ex xi=exj 

Εντολή υπερβολικού συνημίτονου xi=cosh(xj) 
Εντολή εφαπτομένης xi=tan(xj) 
Εντολή υπερβολικής εφαπτομένης xi=tanh(xj) 
Εντολή συημιτόνου xi=cos(xj) 
Εντολή κυβικής ρίζας xi=cbrt(xj) 
Εντολή τετραγωνικής ρίζας xi=sqrt(xj) 
Εντολή ύψωσης στο τετράγωνο xi=xj

2 

Εντολή ύψωσης στον κύβο xi=xj
3 

Εντολή δυαδικής αντιστροφής xi=xj’ 



 59

Εντολή αντίστροφης εφαπτομένης xi=Atan(xj) 
Εντολή αντίστροφου ημιτόνου xi=Asin(xj) 
Εντολή αφαίρεσης xi=xj-xk 
Εντολή πρόσθεσης xi=xj+xk 
Εντολή ύψωσης σε δύναμη xi=xj^xk 

Εντολή πολλαπλασιασμού xi=xj*xk 
Εντολή υπολογισμού ελάχιστης τιμής xi=min(xj,xk) 
Εντολή υπολογισμού μέγιστης τιμής xi=max(xj,xk) 
Εντολή διαίρεσης xi=xj/xk 
Εντολή συμπληρώματος δυασικού 
αθροίσματος 

xi=(xj+xk)’ 

Εντολή δυαδικού αθροίσματος xi=(xj+xk) 
Εντολή συμπληρώματος δυαδικού 
γινομένου 

xi=(xj*xk)’ 

Εντολή δυαδικού γινομένου xi=(xj*xk) 
Εντολή διακλάδωσης υπο συνθήκη If(xi>xj) 

Πίνακας 5.1: Σύνολο εντολών 
 
 
 
 
Εντολή Προστατευμένος ορισμός της 

ri=rj / rk Εάν(rk != 0) ri=rj / rk Αλλιώς ri=rj+1000000 

ri=rj
rk Εάν (|rk| <= 10) ri=rj

rk Αλλιώς ri=rj+rk+10000000 

ri=erj Εάν  ri=erj   Αλλιώς ri=rj +1000000 

ri=(lnrj) Εάν  ri=(lnrj)   Αλλιώς ri=rj +1000000 

ri=sqrt(rj) ri=sqrt(|rj|) 

Πίνακας 5.2: Προστατευμένοι ορισμοί πράξεων  
 
 

    Η ικανότητα του γενετικού προγραμματισμού στο να βρίσκει αποδοτικές λύσεις, 
εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από την εκφραστικότητα του επιτρεπτού συνόλου 
εντολών. Ένα πλήρες σύνολο εντολών περιέχει όλες τις κατηγορίες εντολών που είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργία της βέλτιστης λύσης. Από την άλλη πλευρά, η 
διάσταση του χώρου αναζήτησης, που περιέχει όλα τα πιθανά προγράμματα που 
μπορούν να δημιουργηθούν από αυτές τις εντολές, αυξάνεται εκθετικά όσο αυξάνεται 
το μέγεθος του συνόλου εντολών. Αν σκεφτούμε ότι ο αρχικός πληθυσμός συνήθως 
αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό του χώρου αναζήτησης, η πιθανότητα 
εύρεσης της βέλτιστης λύσης μειώνεται κατά πολύ αν έχουμε πάρα πολλές εντολές 
που να μη χρειάζονται. 
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5.4 Χαρακτηριστικά Γραμμικού Γενετικού 
Προγραμματισμού 
 
 
 
   Σαν αρχική σκέψη στις πρώτες υλοποιήσεις γραμμικού γενετικού προγραμματισμού 
οι ερευνητές είχαν τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης. Τα γενετικά προγράμματα 
μπορούν εύκολα να γραφούν σε γλώσσα μηχανής και κατά συνέπεια να μη χρειάζεται 
να περάσουν από το χρονοβόρο βήμα της μετάφρασής τους. Όμως το βασικότερο 
χαρακτηριστικό του γραμμικού γενετικού προγραμματισμού, που τον διαφοροποιεί 
από όλες τις άλλες παραλλαγές, είναι η παρουσία μέσα στα προγράμματα του μη 
αποδοτικού κώδικα. 
 
 
5.4.1 Αποδοτικός και μη αποδοτικός κώδικας 
 
 
   Τα εσόνια στη φύση είναι υποακολουθίες DNA που βρίσκονται στις περιοχές ενός 
χρωμοσώματος και κρατούν πληροφορία που δεν εκφράζεται στον φαινότυπο του 
οργανισμού. Η ύπαρξη εσονίων στους ευκαριωτικούς οργανισμούς εξηγείται με τους 
εξής δύο λόγους: 

 Η πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στο γονιδίωμα είναι τοποθετημένη σε 
διάφορα εξόνια (κομμάτια του γονιδιώματος που εκφράζονται στον 
φαινότυπο). Έτσι, για να μειωθεί η πιθανότητα καταστροφικών μεταλλάξεων 
και διασταυρώσεων, αρκεί να αυξηθεί η πιθανότητα τα σημεία μετάλλαξης 
και διασταύρωσης να πέσουν εκτός των εξονίων. Αυτό γίνεται με την ύπαρξη 
εσονίον. 

 Για την καλύτερη εξέλιξη τον οργανισμών, μερικές φορές είναι προτιμότερο ο 
νέος γενετικός κώδικας να αναπτύσσεται υπόγεια στα εσόνια χωρίς να τίθεται 
σε άμεση αξιολόγηση από τη φυσική επιλογή. 

 
Ορισμός εσονίου: Καλούμαι εσόνιο κάθε εντολή του γραμμικού προγράμματος αν 
δεν επηρεάζει την έξοδο του προγράμματος. 
 
 
5.4.2 Δομικά και σημασιολογικά Εσόνια 
 
 
   Υπάρχουν δύο ήδη μη αποδοτικών εντολών. Τα δομικά εσόνια και τα 
σημασιολογικά εσόνια. Δομικά εσόνια είναι κάποιες μη αποδοτικές εντολές που 
προκύπτουν στα γραμμικά προγράμματα από το χειρισμό μη αποδοτικών 
καταχωρητών, δηλαδή καταχωρητών που το περιεχόμενό τους δεν επηρεάζει την 
έξοδο. Σημασιολογικά εσόνια  είναι μια μη αποδοτική εντολή ή ένας μη αποδοτικός 
συνδυασμός εντολών ενός προγράμματος που χειρίζονται αποδοτικούς καταχωρητές. 
   Με άλλα λόγια, ένα σημασιολογικό εσόνιο είναι δομικά αποδοτικό. Η κατάσταση 
όμως των ενεργών καταχωρητών που χειρίζονται παραμένει σταθερή πριν και μετά 
την εκτέλεση τους. 
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   Ο εντοπισμός και η διαγραφή δομικών εσονίων είναι όπως θα δούμε στην 
παρακάτω ενότητα εύκολη υπόθεση. Όμως ο εντοπισμός των σημασιολογικών 
εσονίων απαιτεί εκτέλεση αλγορίθμου εκθετικού χρόνου κάτι που κάνει την χρήση 
του ασύμφορη. 
 
 
5.4.3 Εντοπισμός και διαγραφή δομικών εσονίων 
 
 
   Στη βιολογία τα εσόνια αφαιρούνται από το mRNA μέσω της διαδικασίας της 
δημιουργίας του RNA. Μία αιτία για την αφαίρεση των εσονίων μπορεί να είναι, ότι 
τα γονίδια ίσως να είναι πιο αποδοτικά στην πρωτεϊνική σύνθεση με αυτόν τον τρόπο. 
   Η δομή των γραμμικών προγραμμάτων μας επιτρέπει να βρούμε αποδοτικά και 
γρήγορα τα δομικά εσόνια. Έτσι μπορούμε εύκολα και γρήγορα να σβήσουμε τα 
δομικά εσόνια. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί με τον αλγόριθμο 5.1 που 
φαίνεται παρακάτω. 
 

Αλγόριθμος 5.1 
1. Έστω ότι διατηρούμε το σύνολο Reff που περιέχει όλους τους αποδοτικούς 

καταχωρητές. Αρχικοποιούμε το σύνολο αυτό με τον εξής τρόπο. Reff={r| r 
είναι καταχωρητής εξόδου.}. Αρχίζουμε από την τελευταία εντολή και 
εκτελούμε τα παρακάτω. 

2. Βρες την επόμενη εντολή του προγράμματος στην οποία το αποτέλεσμα 
καταχωρείται σε έναν καταχωρητή που ανήκει στο Reff και σημάδεψέ την 
σαν ενεργή. Αν δεν υπάρχει τέτοια εντολή τότε πήγαινε στο βήμα 5. 

3. Αν η εντολή ακολουθεί μια διακλάδωση ή ένα σύνολο διακλαδώσεων τότε 
σημάδεψε και αυτές σαν ενεργές.  

4. Εισήγαγε κάθε καταχωρητή – όρισμα της προηγούμενης εντολής στο Reff αν 
δεν υπάρχει ήδη εκεί. 

5. Τέλος, όλες οι εντολές που δεν έχουν σημειωθεί ως ενεργές είναι δομικά 
εσόνια. 

 
  Για ένα πρόγραμμα μεγέθους n εντολών, ο παραπάνω αλγόριθμος χρειάζεται O(n) 
χρόνο εκτέλεσης. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα αποδοτικός. Για να διαγράψουμε τα δομικά 
εσόνια αρκεί να διαγράψουμε όλες τις εντολές που έχουν βρεθεί στον παραπάνω 
αλγόριθμο ως δομικά εσόνια. 
 
 
 

5.5 Αλγόριθμος Γραμμικού Γενετικού 
Προγραμματισμού   
 
 
 
 
    Ο αλγόριθμος 5.2 αποτελεί και τον πυρήνα του συστήματος γραμμικού γενετικού 
προγραμματισμού.  
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Αλγόριθμος 5.2 
1. Αρχικοποίησε τον πληθυσμό και αξιολόγησε όλα τα άτομα-προγράμματα. 
2. Τυχαία επέλεξε 2*(μέγεθος διαγωνισμού) άτομα του πληθυσμού χωρίς 

αντικατάσταση. 
3. Εκτέλεσε 2 διαγωνισμούς αποδοτικότητας με τα άτομα που επιλέχθηκαν στο 

προηγούμενο βήμα. 
4. Τροποποίησε τους νικητές  των διαγωνισμών χρησιμοποιώντας κάποιους από 

τους τελεστές διασταύρωσης η μετάλλαξης με συγκεκριμένη πιθανότητα για 
κάθε τελεστή. 

5. Αξιολόγησε τα δύο παραγόμενα άτομα από το προηγούμενο βήμα. 
6. Αντικατέστησε τους δύο ηττημένους των διαγωνισμών με τα άτομα που 

προέκυψαν, εάν η απόδοση των καινούριων ατόμων είναι καλύτερη. 
7. Επανέλαβε τα βήματα 2 έως 6 μέχρι να φτάσουμε στο μέγιστο επιτρεπτό 

αριθμό επαναλήψεων(γενεών). 
8. Η προτεινόμενη λύση είναι η βέλτιστη λύση του τελικού πληθυσμού 

 
  Για την αξιολόγηση των ατόμων του πληθυσμού χρησιμοποιείται η συνάρτηση του 
μέσου τετραγωνικού σφάλματος. Η συνάρτηση αυτή είναι η παρακάτω: 
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gpMSE       (5.1) 

όπου ik είναι το διάνυσμα εισόδων και ok είναι η επιθυμητές έξοδοι. 
 
 
5.5.1 Αρχικοποίηση 
 
 
   Ο αρχικός πληθυσμός γενετικών προγραμμάτων συνήθως αρχικοποιείται τυχαία. 
Για τους σκοπούς της διπλωματικής όμως, εφαρμόσαμε εκτός από την τυχαία 
αρχικοποίηση, μια τυχαία αρχικοποίηση με πλήρως αποδοτικά άτομα. Έγιναν 
πειράματα και με τις δύο μεθόδους και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 
   Στο γραμμικό Γενετικό προγραμματισμό θέτουμε ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο 
μέγεθος των αρχικών προγραμμάτων. Από τη μία πλευρά, αρχικοποιώντας τον 
πληθυσμό με πολύ μεγάλα προγράμματα, μειώνουμε την απόδοσή του, όπως έχει 
αποδειχθεί πειραματικά στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει διότι μειώνεται κατά πολύ η 
διαφοροποίηση των ατόμων του πληθυσμού και έτσι συνήθως η εξέλιξη κολλάει σε 
ένα τοπικό ακρότατο. Εξάλλου, όσο μικρότερα είναι τα αρχικά προγράμματα τόσο 
πιο εξαντλητικό είναι το ψάξιμο της βέλτιστης λύσης. Από την άλλη πλευρά, το 
αρχικό μέγεθος των προγραμμάτων δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μικρό γιατί  για 
τη σωστή αναζήτηση της βέλτιστης λύσης απαιτείται μεγάλη ποικιλομορφία στα 
αρχικά προγράμματα. 
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5.5.2 Τελεστές τροποποίησης προγραμμάτων 
 
 
   Οι γενετικοί τελεστές τροποποιούν το περιεχόμενο και το μέγεθος των γραμμικών 
προγραμμάτων. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους γενετικούς τελεστές σε δύο 
διαφορετικές κατηγορίες.  
   Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μακρο-τελεστές, οι οποίοι αλλάζουν εκτός από 
το περιεχόμενο, και το μέγεθος των προγραμμάτων. Στη διπλωματική μας εργασία 
υλοποιήσαμε 2 τέτοιους τελεστές. Ο πρώτος είναι η απλή διασταύρωση 2 σημείων. Η 
διαδικασία της είναι απλή. Επιλέγονται σε κάθε άτομο από 2 σημεία και 
ανταλλάσσονται μεταξύ τους οι εντολές που περιέχονται ανάμεσα στα δύο αυτά 
σημεία. Ο δεύτερος τελεστής είναι αυτός της αποδοτικής  μακρο-μετάλλαξης. Ο 
αλγόριθμος 5.3 που φαίνεται παρακάτω περιγράφει τον τελεστή της αποδοτικής 
μάκρο-μετάλλαξης. 
  
 

Αλγόριθμος 5.3 
Παράμετροι: γραμμικό πρόγραμμα gp, ποσοστό εισόδου εντολής pins, 
μέγιστο επιτρεπτό μήκος προγραμμάτων lmax, ελάχιστο επιτρεπτό μήκος 
προγραμμάτων lmin. 
1. Επέλεξε με πιθανότητα pins και 1-pins αντίστοιχα αν θα εισάγεις ή αν θα 
εξάγεις μια εντολή. 
2. Επέλεξε τυχαία τη θέση εισαγωγής i ή διαγραφής. 
3. Αν το μήκος του γενετικού προγράμματος είναι μικρότερο του lmax, και 
έχουμε επιλέξει εισαγωγή, τότε 

α) Αν η εντολή στη θέση i είναι διακλάδωση τότε πήγαινε στην 
επόμενη εντολή που δεν είναι διακλάδωση και ανανέωσε την τιμή του i. 

β) Τρέξε τον αλγόριθμο 5.1 μέχρι τη θέση i. 
γ) Επέλεξε καταχωρητή στον οποίο θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα 

από το σύνολο Reff και αρχικοποίησε τυχαία τα υπόλοιπα στοιχεία της 
εντολής. 
4. Αν το μήκος του γενετικού προγράμματος είναι μεγαλύτερο του lmin, και 
έχουμε επιλέξει διαγραφή εντολής, τότε διάλεξε μια ενεργή εντολή με τυχαίο 
τρόπο και διέγραψέ την. 

 
   Η δεύτερη κατηγορία τελεστών είναι οι μικρο-τελεστές. Οι τελεστές αυτοί 
τροποποιούν μόνο το περιεχόμενο των προγραμμάτων και όχι το μέγεθός τους. Ο 
μόνος τέτοιος τελεστής που υλοποιήθηκε ήταν αυτός της αποδοτικής μικρο-
μετάλλαξης. Ο αλγόριθμος 5.4 που φαίνεται παρακάτω περιγράφει αυτόν τον 
τελεστή:  
 
 

Αλγόριθμος 5.4 
Παράμετροι: γραμμικό πρόγραμμα gp, ποσοστό μετάλλαξης για καταχωρητές 
pregmut, για πράξεις εντολών popermut και για σταθερές pconstmut. 
1. Τυχαία επέλεξε μια εντολή για μετάλλαξη. 
2. Τυχαία επέλεξε τον τύπο της μετάλλαξης που θέλουμε να κάνουμε ανάλογα 
με την αντίστοιχη πιθανότητα. Οι δυνατές επιλογές είναι μετάλλαξη 
καταχωρητή, λειτουργίας εντολής ή σταθεράς. 
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3. Αν επιλέξουμε να μεταλλάξουμε καταχωρητή: 
 α) Τυχαία επέλεξε ποιόν καταχωρητή της εντολή θα αλλάξουμε. 
 β) Αν είναι ο καταχωρητής στον οποίο αποθηκεύεται το αποτέλεσμα 
με χρήση του αλγόριθμου 5.1 τυχαία επέλεξε έναν ενεργό καταχωρητή. 
 γ) Αν είναι καταχωρητής όρισμα τότε με πιθανότητα 50% επέλεξε 
έναν τυχαίο καταχωρητή ή μια τυχαία σταθερά. 
4. Αν είναι μετάλλαξη λειτουργίας τότε επέλεξε τυχαία μια καινούργια 
λειτουργία. 
5. Αν είναι μετάλλαξη σταθεράς επέλεξε τυχαία μια εντολή με σταθερά και 
άλλαξε τη σταθερά με τυχαίο τρόπο. 

 
 
Η αποδοτικότητα των παραπάνω τελεστών θα εξεταστεί και θα παρουσιαστεί κατά 
την πειραματική διαδικασία στο επόμενο κεφάλαιο. 
 
 
 

5.6 Υλοποίηση Γραμμικού Γενετικού 
Προγραμματισμού   
 
 
 
5.6.1 Γλώσσα Υλοποίησης 
 
 
  Η υλοποίηση του γραμμικού γενετικού προγραμματισμού, που έγινε στα πλαίσια 
της διπλωματικής εργασίας, έγινε στη γλώσσα προγραμματισμού java. 
   Η Java είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, 
η οποία αναπτύχθηκε από τη Sun Microsystems. Η πρώτη της έκδοση (1.0) 
παρουσιάστηκε το 1995 και σήμερα χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 
συστημάτων, από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές παλάμης (PDA) έως μεγάλους 
διαδικτυακούς διακομιστές για την υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων και 
άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών. Η Java έχει πολλά κοινά με τις άλλες γλώσσες 
υψηλού επιπέδου, αλλά ένα χαρακτηριστικό της την καθιστά ξεχωριστή. Αυτό είναι η 
χρήση ενός συνδυασμού μεταγλωττιστή (compiler) και διερμηνευτή (interpreter). 
   Για να γίνει κατανοητή αυτή η ιδιαιτερότητα της γλώσσας, θα περιγραφεί η 
διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης ενός προγράμματος Java. Καταρχήν, γίνεται 
η συγγραφή του πηγαίου κώδικα. Μετά το τέλος της διαδικασίας μεταγλώττισής του, 
δεν παράγεται κώδικας στη γλώσσα μηχανής του συστήματος που θα εκτελεστεί, 
αλλά κώδικας μιας ιδεατής μηχανής, της Java Virtual Machine (JVM), ο οποίος 
ονομάζεται Java Bytecode. Έπειτα, στη φάση της εκτέλεσης του προγράμματος, 
φορτώνεται πρώτα στο σύστημα η JVM η οποία διερμηνεύει τον Java Bytecode και 
τον εκτελεί (Σχ. 5.1). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πρόγραμμα Java, να είναι δυνατό 
να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε σύστημα υπάρχει η JVM, χωρίς να απαιτείται εκ νέου 
κωδικοποίηση ή μεταγλώττισή του. 
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Σχήμα 5.1: Διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης στη Java 
 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της Java είναι: 

 Δεν έχει κόστος. Ο μεταγλωττιστής και η JVM παρέχονται ελεύθερα από τη 
Sun Microsystems και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της (java.sun.com). 
Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα ελεύθερα ή ανοιχτού κώδικα ολοκληρωμένα 
περιβάλλοντα ανάπτυξης (Integrated Development Environments), τα οποία 
είναι πολύτιμα εργαλεία σε όλο τον κύκλο ζωής μιας εφαρμογής Java. Για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής , χρησιμοποιήθηκε το Bluej. 

 Φορητότητα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εκτέλεση ενός προγράμματος 
Java δεν εξαρτάται από την πλατφόρμα υλικού και λογισμικού. Για 
παράδειγμα, αναφέρεται ότι η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στην παρούσα 
εργασία, χρησιμοποιήθηκε σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 
32bit και GNU/Linux 64bit, χωρίς μεταβολές στον πηγαίο κώδικά της ή 
ξεχωριστές μεταγλωττίσεις. 

 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Η υλοποίηση της αντικειμενο- 
στρεφούς προσέγγισης στη Java, είναι πολύ πιο «καθαρή» από τις 
περισσότερες γλώσσες υψηλού επιπέδου (C++, Object Pascal κ.α.), οι οποίες 
είναι εξέλιξη γλωσσών δομημένου προγραμματισμού. Απλά, στη Java δεν 
μπορεί να γραφεί κώδικας, παρά μόνο εντός μίας κλάσης. 

 Εκτενείς βιβλιοθήκες. Η γλώσσα συνοδεύεται από ένα μεγάλο σύνολο 
έτοιμων κλάσεων, οι οποίες επιταχύνουν την ανάπτυξη και παρέχουν εργαλεία 
για γραφικά, (δια)δικτυακό προγραμματισμό, πολυεπεξεργασία, ασφάλεια 
κ.α. Εκτός όμως από τις βιβλιοθήκες που περιέχονται στη γλώσσα, υπάρχει 
ένας μεγάλος όγκος έτοιμου κώδικα ελεύθερος στο διαδίκτυο. 
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 Το σημαντικό μειονέκτημά της είναι: 
 Ταχύτητα εκτέλεσης. Επειδή ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από το 
διερμηνευτή της, σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο αργό από κάποιο αντίστοιχο 
άλλης γλώσσας. Αυτό ευτυχώς αλλάζει και ενδεικτικά αναφέρονται οι Just In 
Time (JIT) μεταγλωττιστές που έχουν αναπτυχθεί και η Java Hotspot Virtual 
Machine. Τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα μεταγλωττίζουν σε γλώσσα 
μηχανής τμήματα ενός προγράμματος Java, δυναμικά, τη στιγμή της 
εκτέλεσής του. Αυτή η μέθοδος έχει σαν αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, υλοποιήσεις σε Java να συναγωνίζονται αυτές της C++, η οποία 
είναι διάσημη για τα ταχύτατα εκτελέσιμα που παράγει. 

 
 

5.6.2 Σχεδίαση Υλοποίησης 
 
 
5.6.2.1 Βασικές Κλάσεις: 
 
   Στο Σχήμα 5.2 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι παρακάτω κλάσεις: 
 

• LGPDataRecord: Είναι μια απλή δομή για μια εγγραφή από τα δεδομένα του 
συστήματος. Δηλαδή, περιέχει μια σειρά από τιμές για τις εισόδους και την 
αντίστοιχη τιμή εξόδου. 

• LGPDataset: Αυτή η κλάση είναι ένα σύνολο από LGPDataRecord και 
χρησιμοποιείται για την δημιουργία των δεδομένων εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος. 

• LGPRunParams: Εδώ αποθηκεύονται όλες οι παράμετροι της εκτέλεσης που 
παρέχονται από τον χρήστη, μέσω της γραφικής διαπαφής. Σύμφωνα με αυτές 
τις παραμέτρους, κατασκευάζει αντικείμενα όλως των υπόλοιπων κλάσεων. 

 
5.6.2.2 Κλάσεις εκτέλεσης αλγορίθμου 
 
   Στο Σχήμα 5.3 εμφανίζονται οι παρακάτω κλάσεις: 
 

• LGPRun: Στην αρχή κάθε εκτέλεσης του αλγορίθμου δημιουργείται ένα 
αντικείμενο αυτής της κλάσης, το οποίο διαβάζει τις παραμέτρους από την 
LGPRunParams, ενημερώνει όλες τις υπόλοιπες κλάσεις και εποπτεύει την 
εκτέλεση του αλγορίθμου. 

• LGPTournament: Αυτή είναι η κλάση που περιέχει την επαναληπτική 
διαδικασία του αλγόριθμου σταθερής κατάστασης του Γραμμικού Γενετικού 
Προγραμματισμού. Επιλέγει τυχαία άτομα που θα λάβουν μέρος στους 
διαγωνισμούς, εφαρμόζει του τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης και 
δημιουργεί τον καινούργιο πληθυσμό. 

• LGPFitnessFunction: Με αυτή την κλάση αξιολογούμε τα άτομα του 
πληθυσμού υπολογίζοντας το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. 

• LGPCrossover: Αυτή η κλάση εφαρμόζει σε δύο άτομα τον τελεστή της 
διασταύρωσης δύο σημείων και επιστρέφει τους απογόνους. 

• LGPMutation:  Εδώ υλοποιούνται οι δύο διαφορετικοί τελεστές μετάλλαξης 
που έχουμε υλοποιήσει. 
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LGPRunParams
Attributes

protected LGPDataset trainData;
protected LGPDataset validData;
private double crossoverprob
private double micro_mutationprob
private double macro_mutationprob
private int population_size
private int tournaments_size
private int max_instructionlength
private int[] functions
private int numofinputs
private int numofinnerregs
private int numofconsts
private double max_constantvalue
private double[] constants;
public int generations
public int sizeof_tournament 

Operations

public LGPRunParams(double cr,double micro_m, double macro_m,int pop_size,int tourn_size,int max_instr_length)
public void set_sizeof_tournament(int s)
public int get_sizeof_tournament()
public void set_maxconstantvalue(double value)
public double get_maxconstantvalue()
public void set_trainData(LGPDataset d)
public LGPDataset get_trainData()
public void set_validData(LGPDataset v)
public LGPDataset get_validData()
public int get_numofinputs()
public void set_numofinputs(int ni)
public int get_numofinnerregs()
public void set_numofinnerregs(int ni)
public int get_numofconsts()
public void set_numofconsts(int nc)
public double get_crossoverprob()
public void set_crossoverprob(double cr)
public double get_micro_mutationprob()
public void set_micro_mutationprob(double micro_m)
public double get_macro_mutationprob()
public void set_macro_mutationprob(double macro_m)
public int get_population_size()
public void set_population_size(int pop)
public int get_tournaments_size()
public void set_tournaments_size(int tourn_size)
public int get_max_instructionlength()
public void set_max_instructionlength(int max_instr)
public void set_functions(int[] f)
public int[] get_functions()
public void init_constants()
public double[] get_constants()

LGPDataRecord
Attributes

public double[] input;
public double output;

Operations

public LGPDataRecord(int inputCount)     
public LGPDataRecord()
public LGPDataRecord(Vector input, double out)

LGPDataset
Attributes

protected String[] inputNames;
protected String outputName;
public LGPDataRecord[] data = new LGPDataRecord[0];

Operations

public LGPDataset() 
public LGPDataset(Vector input, String output)     
public String getInputName(int index) 
public String getOutputName()     
public void add(LGPDataRecord newItem)     
public LGPDataRecord get(int index) { return data[index]; }
public int getInputCount() { return inputNames.length; }
public void setInputCount(int Count)     
public void setInputName(int index, String name)    
public void setOutputName(String name) 

validData trainData

data

 
Σχήμα 5.2: Βασικές κλάσεις εφαρμογής 

 
 
 
 



 68

 
Σχήμα 5.3: Κλάσεις εκτέλεσης αλγορίθμου 

 
 
5.6.2.3 Κλάσεις δημιουργίας πληθυσμού γραμμικών προγραμμάτων 
 
   Για να δημιουργήσουμε και να χειριστούμε έναν πληθυσμό από γραμμικά 
προγράμματα υλοποιήσαμε τις παρακάτω κλάσεις. Αυτές φαίνονται και σχηματικά 
στο Σχήμα 5.4. 
 

• LGPPopulation: Είναι η κλάση του αντικειμένου του πληθυσμού. Περιέχει 
συναρτήσεις για αρχικοποίηση και τροποποίηση του πληθυσμού. 

• LGPIndividual: Είναι η κλάση ενός γραμμικού προγράμματος. Περιέχει 
διάφορες συναρτήσεις αρχικοποίησης, εκτύπωσης και τροποποίησης των 
ατόμων. Ακόμη, περιέχει και τη συνάρτηση για εύρεση των δομικών εσονίων 
στα γραμμικά προγράμματα. 

• LGPInstruction: Είναι η κλάση που του αντικειμένου μιας απλής εντολής. 
Περιέχει όλες τις πληροφορίες μιας εντολής όπως την πράξη που υλοποιεί και 
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τους καταχωρητές που χειρίζεται. Ακόμη, έχει διάφορες συναρτήσεις 
αρχικοποίησης, τροποποίησης και διαγραφής στοιχείων της εντολής. 

 
 
 

LGPPopulation

Attributes

private int size
public LGPIndividual[] individuals

Operations

public LGPPopulation(int s)
public LGPPopulation copy()
public void print_population(LGPRunParams params)
public double mean_fitness()
public double mean_length()
public void find_introns(Random rand, LGPRunParams params)
public void micro_mutation(Random rand , LGPRunParams 
params)
 public void evaluate(LGPRunParams 
Params,LGPFitnessFunction fitness_function)

LGPIndividual

Attributes

private double fitness
private public LGPInstruction[] instructions;
private double[] registers   
public int changed
private int computed

Operations

public LGPIndividual()
public LGPIndividual(int len)
public double get_registervalue(int i)
public void set_registervalue(double value, int i)
 public LGPIndividual copy()
public double get_output(LGPDataset dataset, 
LGPRunParams params,int numofrow)
public void set_computed(int c)
public int get_computed()
public void set_register(double value,int thesi)
public double get_register(int thesi)
public double getFitness()
public void setFitness(double fitness) 
public void find_introns(Random rand, LGPRunParams 
params)
public void random_set(Random rand, LGPRunParams 
params)
public void randomize_instruction(Random rand, 
LGPRunParams params, int thesi,int[] effective_regs,int 
effective_count)
public void set_fitness(double fit)
public double get_fitness()
public void set_length(int len)
public int get_length()
public void set_changed(int ch)
public int get_changed()
public void print_individual(LGPRunParams params)
public void delete_introns()
public void clear_resources()

LGPInstruction

Attributes

protected int depth
protected int numofoperands      
protected int dest_register
protected int register1
protected int register2
protected int function
protected int if_flag
protected int effective

Operations

public LGPInstruction()
public LGPInstruction(int d, int n_operands,int dr, int r1, int r2, int f, int flag, int e)
public LGPInstruction copy()
public int get_depth()
public int get_numofoperands()
public int get_dest_register()
public int get_register1()
public int get_register2()
public int get_function()
public int get_if_flag()
public int get_effective()
public void set_depth(int d)
public void set_numofoperands(int no)
public void set_dest_register(int dr)
public void set_register1(int r1)
public void set_register2(int r2)
public void set_function(int f)
public void set_if_flag(int f)
 public void set_effective(int e)
public void randomize_instruction(Random rand,LGPRunParams params)
public void print_instruction()

individuals

instructions

 
 Σχήμα 5.4: Κλάσεις υλοποίησης πληθυσμού γραμμικών προγραμμάτων 
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Κεφάλαιο 6: Πειραματική διαδικασία 
 
 
   Στην ενότητα αυτή θα δοκιμάσουμε το υλοποιημένο σύστημα σε δύο πραγματικά 
προβλήματα αναγνώρισης συστήματος και σε ένα πρόβλημα πρόβλεψης 
χρονοσειρών. Το γραμμικό γενετικό προγραμματισμό θα το συγκρίνουμε με την 
κλασική μέθοδο γενετικού προγραμματισμού που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4. Για να 
πραγματοποιήσουμε αυτή τη σύγκριση χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα 
jgpmodelling[9] η οποία είναι μια πλατφόρμα υλοποιημένη και αυτή σε γλώσσα java. 
 
 
 

6.1 Μοντελοποίηση συμπεριφοράς σύνθετων 
υλικών σε πειράματα κόπωσης 
 
 
 
   Στη φάση αυτή της πειραματικής διαδικασίας εφαρμόστηκαν οι υλοποιήσεις του 
απλού γενετικού προγραμματισμού, με την υλοποίηση του γραμμικού γενετικού 
προγραμματισμού στη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς δύο σύνθετων υλικών σε 
πειράματα κόπωσης. Και τα δύο υλικά είναι πολύστρωτες πλάκες ινών γυαλιού, 
τυπικό υλικό κατασκευής λεπίδων αεροστρόβιλου. Περισσότερες πληροφορίες για τα 
υλικά περιέχονται στην εργασία [15]. 
 
 
6.1.1 Υλικό 1, GPRP με διάταξη στρώσεων [0/(+-45)2/0]Τ 
 
 
   Οι είσοδοι του μοντέλου της συμπεριφοράς του υλικού είναι η γωνία κοπής του 
δοκιμίου θ, ο λόγος ελάχιστης προς μέγιστη τάση R, το πλάτος της τάσης σa και η 
μέγιστη τάση σmax. Η έξοδος που πρέπει να προβλέπει το μοντέλο είναι ο αριθμός των 
επαναλήψεων Ν, μέχρι το δοκίμιο να αστοχήσει. Για την ασφαλή εξαγωγή 
συμπερασμάτων, αφού οι αλγόριθμοι είναι στοχαστικής φύσης, εκτελέστηκαν πολλές 
επαναλήψεις με σταθερές παραμέτρους. Τα δεδομένα κανονικοποιήθηκαν πριν την 
εκτέλεση των αλγορίθμων. 
 
 
Εκτέλεση δενδρικού Γενετικού Προγραμματισμού  
 

Πίνακας 6.1: Παράμετροι εκτέλεσης 
Μέγεθος Πληθυσμού 2.000 
Μέγιστο ύψος ατόμου 6 
Εύρος σταθερών [-3,3] 
Συναρτήσεις +,-,*,/,^,exp,if 
Μέγεθος διαγωνισμού 4 
Επαναλήψεις διασταύρωσης 3 
Πιθανότητα μετάλλαξης ατόμου 0.9 
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Σχήμα 6.1: Εξέλιξη καλύτερου μοντέλου του δενδρικού Γενετικού 

Προγραμματισμού για το υλικό 1. 
 
 
 

 
Σχήμα 6.2: Μέσο μέγεθος πληθυσμού δενδρικού Γενετικού πληθυσμού. 

 
   Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του καλύτερου μοντέλου 
του δενδρικού προγραμματισμού, αν ο αλγόριθμος εκτελεστεί για 500.000 τουρνουά 
ή αλλιώς για 250.000 γενιές, είναι 0.45. 
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   Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που πήραμε για 6 διαφορετικές 
εκτελέσεις του γραμμικού γενετικού προγραμματισμού. Και στις 6 περιπτώσεις 
κρατάμε σταθερές τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Αρχικός πληθυσμός: 1.000  
• Μέγεθος τουρνουά: 4 
• Πλήθος τουρνουά ανά γενιά: 2 
• Μέγιστο αρχικό μήκος προγραμμάτων: 30 
• Πιθανότητα εφαρμογής μικρο-μετάλλαξης: 0.75 
• Εύρος σταθερών: [-3,3] 
• Πλήθος σταθερών: 10 
• Αριθμός καταχωρητών: 10+(καταχωρητές εισόδου και εξόδου) 

  
   Πειραματιστήκαμε με τους δύο τρόπους αρχικοποίησης που έχουμε υλοποιήσει 
(τυχαία και πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση), καθώς και με τους μακρο–τελεστές 
που έχουμε υλοποιήσει ( διασταύρωση 2 σημείων, διασταύρωση 2 σημείων με 
αφαίρεση των εσονίων, μακρο-μετάλλαξη ). Τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν τα 
εξής: 
 
Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση και 
διασταύρωση 2 σημείων 
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Σχήμα 6.3: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.4: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.5: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.6: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση και 
διασταύρωση 2 σημείων 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

x 10
5

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

Generations

B
es

t M
em

be
r f

itn
es

s

 
Σχήμα 6.7: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 

Σχήμα 6.8: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού                   
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Σχήμα 6.9: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.10: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση, διασταύρωση 
2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε εκτέλεση της 
διασταύρωσης 
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Σχήμα 6.11: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.12: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.13: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.14: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση, 
διασταύρωση 2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε εκτέλεση της 
διασταύρωσης 
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Σχήμα 6.15: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.16: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.17: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.18: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση και μακρο-
μετάλλαξη. 
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Σχήμα 6.19: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.20: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.21: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.22: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση και 
μακρο-μετάλλαξη. 
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Σχήμα 6.23: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.24: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.25: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.26: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Το καλύτερο άτομο-πρόγραμμα που βρέθηκε με το γραμμικό γενετικό 
προγραμματισμό ήταν  για την περίπτωση της τυχαίας αρχικοποίησης με μακρο-
μετάλλαξη  και είναι το παρακάτω: 
 
 
x15=0.9997155725019065 
x16=-2.7551160102592527 
x17=-1.3527987180672376 
x18=1.5957130962347224 
x19=0.2190331016566054 
x20=-0.6333022140950293 
x21=2.6106710203726795 
x22=-0.02864178880053103 
x23=-0.062180144658482206 
x24=1.7597966809112533 
x5= x1 
x6= x2 
x7= x3 
x8= x4 
x9= x1 
x10= x2 
x11= x3 
x12= x4 
x13= x1 
x14= x2 
x11= x21 * x1 
x10= x15 * x14 
x6= x10 - x22 
x5= x1 - x22 
x11= x22 * x5 
x8= x11 + x8 
x14= x18 / x12 
x12= x15 / x14 
if(x18<= x14) 
x7= eps(x5) 
x14= x24 * x11 
if(x18<= x7) 
x11= x3 - x12 
x10= x2 - x14 
x13= x5 ^ x21 
x7= x11 - x13 
if(x17<= x7) 
x5= x1 - x19 
x11= x22 ^ x5 
x9= x15 * x9 
if(x20<= x4) 
x5= x22 / x7 
x7= x7 + x11 
x6= x6 ^ x24 
x12= x0 + x3 
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if(x19<= x3) 
x13= x21 / x10 
x13= x7 + x21 
x5= eps(x8) 
x14= x6 ^ x24 
x5= eps(x8) 
if(x7< x4) 
x13= x24 / x5 
x11= x22 / x8 
x14= x14 + x14 
if(x7< x19) 
x5= x3 - x8 
x8= eps(x10) 
if(x18<= x6) 
x7= x7 + x7 
x12= x22 ^ x6 
x12= x22 ^ x8 
x14= x15 * x14 
x7= x21 * x7 
x13= x19 * x11 
x12= x18 ^ x5 
x12= x23 * x7 
x7= eps(x6) 
x8= x14 ^ x10 
x13= x2 + x20 
if(x12< x3) 
x5= x19 / x3 
x9= x9 ^ x5 
x8= x8 - x12 
if(x17<= x8) 
x7= x3 ^ x8 
if(x20<= x1) 
x9= x15 * x9 
x5= x13 ^ x4 
x7= x7 ^ x5 
x0= x7 + x9 
x5= x11 - x23 
x5= x21 * x5 
x0= x5 + x0 
//x10= x6 - x24 
//if(x19<= x12) 
//x7= x15 * x6 
//x9= x0 + x1 
//x9= x19 / x5 
//x9= x17 * x3 
//x5= x10 + x24 
//x7= x8 + x20 
//x5= eps(x8) 
//x13= x10 + x3 
//x2= x17 / x13 
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//x5= x14 + x12 
//x3= x20 * x14 
x0= x18 / x0 
x0= x0 - x16 
 
 
 
Συμπεράσματα: 
 

• Παρατηρούμε ότι ο γραμμικός γενετικός προγραμματισμός ακόμα και 
χρησιμοποιώντας μικρότερο πληθυσμό δίνει καλύτερες λύσεις και πιο 
γρήγορα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

• Ακόμη, παρατηρούμε ότι η διαγραφή των εσονίων δεν βελτιώνει την απόδοση 
του αλγόριθμου. Αυτό προφανώς οφείλεται στις θετικές επιδράσεις που έχουν 
στην εξέλιξη των προγραμμάτων, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενες 
ενότητες. 

• Τέλος, ο καλύτερος μακρο-τελεστής για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι 
αυτός της μακρο-μετάλλαξης  

 
 
6.1.2 Υλικό 2, GFRP με διάταξη στρώσεων [90/0/(+-45)/0]S 
 
 
   Σε αυτήν την περίπτωση, οι είσοδοι του μοντέλου είναι ο λόγος ελάχιστης προς 
μέγιστη τάση R και η μέγιστη τάση σmax. Η έξοδος θα είναι και εδώ ο αριθμός των 
επαναλήψεων μέχρι το δοκίμιο να αστοχήσει. Και αυτά τα δεδομένα έχουν 
κανονικοποιηθεί όπως και τα προηγούμενα. 
Εκτέλεση δενδρικού Γενετικού Προγραμματισμού  
 

Πίνακας 6.1: Παράμετροι εκτέλεσης 
Μέγεθος Πληθυσμού 1500 
Μέγιστο ύψος ατόμου 7 
Εύρος σταθερών [-3,3] 
Συναρτήσεις +,-,*,/,^,,^2,^3,^1/2,^1/3,exp,if 
Μέγεθος διαγωνισμού 4 
Επαναλήψεις διασταύρωσης 3 
Πιθανότητα μετάλλαξης ατόμου 0.9 
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Σχήμα 6.27: Εξέλιξη καλύτερου μοντέλου του δενδρικού Γενετικού 

Προγραμματισμού για το υλικό 2. 
 
 
 

 
Σχήμα 6.28: Μέσο μέγεθος πληθυσμού δενδρικού Γενετικού πληθυσμού. 

 
   Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του καλύτερου μοντέλου 
του δενδρικού προγραμματισμού, αν ο αλγόριθμος εκτελεστεί για 500.000 τουρνουά 
ή αλλιώς για 250.000 γενιές, είναι 0.10. 
   Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που πήραμε για 6 διαφορετικές 
εκτελέσεις του γραμμικού γενετικού προγραμματισμού. Και στις 6 περιπτώσεις 
κρατάμε σταθερές τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Αρχικός πληθυσμός: 1.000  
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• Μέγεθος τουρνουά: 4 
• Πλήθος τουρνουά ανά γενιά: 2 
• Μέγιστο αρχικό μήκος προγραμμάτων: 30 
• Πιθανότητα εφαρμογής μικρο-μετάλλαξης: 0.75 
• Εύρος σταθερών: [-3,3] 
• Πλήθος σταθερών: 10 
• Αριθμός καταχωρητών: 10+(καταχωρητές εισόδου και εξόδου) 

  
   Πειραματιστήκαμε με τους δύο τρόπους αρχικοποίησης που έχουμε υλοποιήσει 
(τυχαία και πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση), καθώς και με τους μακρο–τελεστές 
που έχουμε υλοποιήσει ( διασταύρωση 2 σημείων, διασταύρωση 2 σημείων με 
αφαίρεση των εσονίων, μακρο-μετάλλαξη ). Τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν τα 
εξής: 
 
Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση και 
διασταύρωση 2 σημείων 
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Σχήμα 6.29: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.30: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.31: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.32: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση και 
διασταύρωση 2 σημείων 
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Σχήμα 6.33: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.34: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού                   
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Σχήμα 6.35: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.36: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση, διασταύρωση 
2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε εκτέλεση της 
διασταύρωσης 
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Σχήμα 6.37: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.38: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.39: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.40: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση, 
διασταύρωση 2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε εκτέλεση της 
διασταύρωσης 
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Σχήμα 6.41: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.42: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.43: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.44: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση και μακρο-
μετάλλαξη. 
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Σχήμα 6.45: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.46: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.47: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.48: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 

εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση και 
μακρο-μετάλλαξη. 
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Σχήμα 6.49: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6. 50: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.51: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.52: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Το καλύτερο άτομο πρόγραμμα που βρέθηκε με το γραμμικό γενετικό 
προγραμματισμό ήταν  για την περίπτωση της τυχαίας αρχικοποίησης με μακρο-
μετάλλαξη  και είναι το παρακάτω: 
 
x13=-0.5572514116823606 
x14=0.6198574773157706 
x15=-0.47788880820511004 
x16=2.121920265904002 
x17=1.5899046541378024 
x18=-2.6754484526537095 
x19=-1.829338293834082 
x20=-0.8324615997343923 
x21=-1.2684449743709543 
x22=1.197816923281433 
x3= x1 
x4= x2 
x5= x1 
x6= x2 
x7= x1 
x8= x2 
x9= x1 
x10= x2 
x11= x1 
x12= x2 
x8=x3^2 
x3= sqrt(x5) 
x7=x3^2 
x3= eps(x8) 
x11= x21 ^ x1 
x10=x4^2 
x12= x16 * x11 
x6=x11^2 
x4= x1 - x11 
x9= x1 + x12 
x5= x10 ^ x3 
x6= eps(x11) 
x12= x13 ^ x4 
x4= x16 * x6 
x7= x1 ^ x2 
x11= eps(x1) 
x8= x5^3 
x10= x9^3 
x12= eps(x3) 
x10=x7^2 
x9= x1^3 
x6= x12^3 
x11= x2 - x8 
x8= x7 ^ x2 
x12= sqrt(x2) 
x5= x14 ^ x0 
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x7= sqrt(x1) 
x6= x11^3 
x11= x13 * x11 
x3=x11^2 
x7=x2^2 
x4= x20 / x10 
x12= x6 + x12 
x6= sqrt(x6) 
x5= x10 + x6 
x8=x1^2 
x9= x19 / x7 
x9= sqrt(x7) 
x7= sqrt(x1) 
x11= x16 * x11 
x9x1^2 
x11= x11 - x6 
x4= sqrt(x1) 
x10= x0 - x14 
x6= x2 - x11 
x12= x5 + x12 
x5= x12 ^ x13 
x9= x3 + x9 
x5=x1^2 
x10= x22 * x2 
x4= eps(x2) 
x10= x6 + x6 
x11= eps(x12) 
x6= sqrt(x5) 
x6= x9 + x20 
x11=x12^2 
x3= x8 + x2 
x9= x11 ^ x11 
x5=x2^2 
x7= x10 + x18 
x4= x4 - x5 
x12= x18 * x6 
x4=x4^2 
x5= x6 + x6 
x11=x0^2 
x12= x5^3 
x4= x5 + x4 
x9= x9 + x1 
x6= x17 * x5 
x6= x6^3 
if(x16<= x4) 
x7= x8 ^ x21 
x8= x12 + x22 
if(x20<= x11) 
x7= x7 - x6 
x7= x7 - x9 
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x3= x17 / x4 
//x4= x5 + x4 
x5= eps(x3) 
//x4x5^2 
x8= x16 / x9 
//x4= eps(x5) 
x12=x7^2 
x6= sqrt(x3) 
x5= x21 / x1 
x7= x17 ^ x11 
x3= x6 - x10 
x6= x9 - x3 
x12= x12 - x15 
x10= x20 ^ x8 
x10= x18 / x2 
x7= sqrt(x12) 
x7= x6 - x7 
//x9= x22 * x6 
x10= x13 / x12 
//x9= x16 * x1 
//x4= x6 ^ x11 
if(x5< x10) 
x7= x15 * x5 
x0= sqrt(x7) 
 
 
 
Συμπεράσματα: 

• Ο καλύτερος μακρο-τελεστής είναι και σε αυτή την περίπτωση η μακρο-
μετάλλαξη η οποία έχει και την ιδιότητα να δημιουργεί και μικρότερες λύσεις 
σε σχέση με τον τελεστή της διασταύρωσης. 

• Όταν χρησιμοποιούμε διαγραφή των εσονίων μετά από τις διασταυρώσεις 
τότε παίρνουμε καλύτερα αποτελέσματα στην περίπτωση που αρχικοποιούμε 
αποδοτικά τον αρχικό πληθυσμό. Αλλιώς ο μέσος πληθυσμός γίνεται πολύ 
μικρός και η εξέλιξη καθυστερεί πολύ. 

• Στα πειράματα με αυτό το υλικό ο γραμμικός γενετικός προγραμματισμός 
έδωσε χειρότερα αποτελέσματα από τον κλασικό γενετικό προγραμματισμό. 
Αυτό όμως μπορεί να δικαιολογηθεί και από το γεγονός ότι στο πείραμα με 
τον κλασικό γενετικό προγραμματισμό, πήραμε μεγαλύτερο αρχικό πληθυσμό 
και εφαρμόσαμε σε κάθε τουρνουά τρεις φορές τον τελεστή την 
διασταύρωσης. Έτσι ήταν λογικό να επιταχυνθεί ιδιαίτερα η εξέλιξη. 

 
 

6.2 Χρονοσειρά Μαγνητοεγκεφαλογραφήματος 
 
 
   Τα δεδομένα αυτής της χρονοσειράς προέρχονται από μαγνητοεγκεφαλογραφήματα 
επιληπτικών ασθενών. Οι καταγραφές έγιναν χρησιμοποιώντας μια υπεραγώγιμη 
κβαντική συσκευή παρεμβολής (Superconductive Quantum Interference Device), η 
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οποία είναι εγκατεστημένη στο εργαστήριο ιατρικής φυσικής, στο γενικό νοσοκομείο 
της Αλεξανδρούπολης. Ως είσοδοι στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκαν οι 7 
προηγούμενες τιμές της χρονοσειράς.  
Εκτέλεση δενδρικού Γενετικού Προγραμματισμού  
 

Πίνακας 6.1: Παράμετροι εκτέλεσης 
Μέγεθος Πληθυσμού 3000 
Μέγιστο ύψος ατόμου 5 
Εύρος σταθερών [-3,3] 
Συναρτήσεις +,-,*,/,^,^2,^3,^1/2,^1/3,exp 
Μέγεθος διαγωνισμού 4 
Επαναλήψεις διασταύρωσης 2 
Πιθανότητα μετάλλαξης ατόμου 0.75 

 

 
Σχήμα 6.53: Εξέλιξη καλύτερου μοντέλου του δενδρικού Γενετικού 

Προγραμματισμού για το υλικό 2. 
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Σχήμα 6.54: Μέσο μέγεθος πληθυσμού δενδρικού Γενετικού πληθυσμού. 

 
   Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του καλύτερου μοντέλου 
του δενδρικού προγραμματισμού, αν ο αλγόριθμος εκτελεστεί για 500.000 τουρνουά 
ή αλλιώς για 250.000 γενιές, είναι 0.00125. 
   Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που πήραμε για 6 διαφορετικές 
εκτελέσεις του γραμμικού γενετικού προγραμματισμού. Και στις 6 περιπτώσεις 
κρατάμε σταθερές τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Αρχικός πληθυσμός: 1.000  
• Μέγεθος τουρνουά: 4 
• Πλήθος τουρνουά ανά γενιά: 2 
• Μέγιστο αρχικό μήκος προγραμμάτων: 20 
• Πιθανότητα εφαρμογής μικρο-μετάλλαξης: 0.75 
• Εύρος σταθερών: [-3,3] 
• Πλήθος σταθερών: 10 
• Αριθμός καταχωρητών: 10+(καταχωρητές εισόδου και εξόδου) 

  
   Πειραματιστήκαμε με τους δύο τρόπους αρχικοποίησης που έχουμε υλοποιήσει 
(τυχαία και πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση), καθώς και με τους μακρο – τελεστές 
που έχουμε υλοποιήσει ( διασταύρωση 2 σημείων, διασταύρωση 2 σημείων με 
αφαίρεση των εσονίων, μακρο-μετάλλαξη ). Τα αποτελέσματα που πήραμε ήταν τα 
εξής: 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση και 
διασταύρωση 2 σημείων 
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Σχήμα 6.55: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.56: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.57: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.58: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση και 
διασταύρωση 2 σημείων 
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Σχήμα 6.59: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.60: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού                   
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Σχήμα 6.61: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.62: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση, διασταύρωση 
2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε εκτέλεση της 
διασταύρωσης 
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Σχήμα 6.63: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.64: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.65: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.66: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση, 
διασταύρωση 2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε εκτέλεση της 
διασταύρωσης 
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Σχήμα 6.67: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.68: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.69: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.70: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 

 



 116

Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με τυχαία αρχικοποίηση και μακρο-
μετάλλαξη. 
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Σχήμα 6.71: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.72: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.73: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.74: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 

εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Γραμμικός Γενετικός προγραμματισμός με πλήρως αποδοτική αρχικοποίηση και 
μακρο-μετάλλαξη. 
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Σχήμα 6.74: Εξέλιξη απόδοσης καλύτερου ατόμου του πληθυσμού 
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Σχήμα 6.75: Εξέλιξη μέσης απόδοσης πληθυσμού 
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Σχήμα 6.76: Εξέλιξη μέσου μεγέθους πληθυσμού 
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Σχήμα 6.77: Σύγκριση πραγματικών με εκτιμώμενες τιμές(Με κόκκινο χρώμα οι 
εκτιμώμενες έξοδοι και με μπλε οι πραγματικές) 
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Το καλύτερο άτομο πρόγραμμα που βρέθηκε με τον γραμμικό γενετικό 
προγραμματισμό ήταν  για την περίπτωση της τυχαίας αρχικοποίησης με 
διασταύρωση 2 σημείων και διαγραφή των εσονίων μετά από κάθε επανάληψη. Το 
πρόγραμμα που βρέθηκε δίνεται παρακάτω: 
 
 
x18=1.5608884081260372 
x19=2.169028660844482 
x20=0.25289703654661455 
x21=-1.1402277403127972 
x22=-2.936661570300984 
x23=-1.0496217963402343 
x24=0.5381920793778985 
x25=-0.9862220162169626 
x26=0.09176973807886402 
x27=2.5038738101625757 
x8= x1 
x9= x2 
x10= x3 
x11= x4 
x12= x5 
x13= x6 
x14= x7 
x15= x1 
x16= x2 
x17= x3 
x12= x15 - x3 
x9= x10 - x14 
x9= x14 - x9 
x0= x1 - x8 
x0= x17 - x9 
x9= x26 * x0 
x0= x0 - x9 
x0= x2 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x0 - x9 
x15= x5 - x9 
x10= x1 - x12 
x0= x0 - x9 
x17= x11 - x3 
x14= x14 - x17 
x0= x0 - x2 
x9= x1 - x12 
x9= x0 - x9 
x9= x10 - x2 
x9= x2 - x9 
x17= x10 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x3 
x0= x0 - x9 
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x17= x11 - x2 
x14= x14 - x17 
x0= x0 - x10 
x9= x1 - x12 
x0= x0 - x9 
x9= x27 * x16 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x14 - x15 
x9= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x11= x27 * x0 
x14= x0 - x9 
x9= x14 - x15 
x9= x1 - x11 
x9= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x14= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x13= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x8 - x12 
x9= x3 - x12 
x0= x0 - x9 
x8= x0 - x3 
x8= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x10 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x16 - x9 
x0= x0 - x9 
x17= x15 - x2 
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x12= x0 - x9 
x17= x5 - x2 
x14= x14 - x17 
x9= x3 - x8 
x0= x0 - x9 
x9= x1 - x11 
x9= x7 - x9 
x9= x10 - x2 
x0= x0 - x9 
x14= x20 * x0 
x12= x0 - x12 
x9= x3 - x2 
x9= x10 - x8 
x9= x9 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x20 * x0 
x9= x10 - x4 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x20 * x5 
x9= x10 - x4 
x0= x0 - x9 
x9= x8 - x12 
x0= x3 - x2 
x0= x9 - x9 
x0= x15 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x20 * x0 
x9= x10 - x4 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x17= x15 - x6 
x0= x0 - x9 
x17= x11 - x2 
x14= x14 - x17 
x15= x14 - x9 
x9= x10 - x2 
x0= x0 - x9 
x9= x16 - x9 
x9= x10 - x9 
x0= x0 - x9 
x11= x5 - x9 
x9= x11 - x9 
x9= x10 - x4 
x0= x0 - x9 
x9= x1 - x11 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x10 - x4 
x9= x8 - x12 
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x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x10 - x4 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x0= x0 - x9 
x9= x14 - x15 
x9= x0 - x9 
x9= x10 - x2 
x0= x0 - x9 
x9= x20 * x0 
x9= x10 - x9 
x0= x1 - x9 
x9= x20 * x0 
x9= x10 - x9 
x0= x1 - x9 
x9= x27 * x0 
x13= x10 - x4 
x9= x1 - x14 
x9= x20 * x0 
x9= x13 - x11 
x9= x20 * x0 
x0= x16 - x9 
 
 
Συμπεράσματα: 

• Παρατηρούμε ότι για αυτήν την περίπτωση καλύτερος τελεστής ήταν αυτός 
της διασταύρωσης δύο σημείων. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσαμε 
τυχαία αρχικοποίηση και σβήσαμε τα εσόνια μετά από κάθε επανάληψη, 
πήραμε κατά πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έδωσε ο δενδρικός 
γενετικός προγραμματισμός. 

• Παρατηρούμε ότι με τον τελεστή της διασταύρωσης δίνονται συνήθως 
μεγαλύτερες λύσεις ενώ με τον τελεστή της μακρο-μετάλλαξης οι λύσεις είναι 
μικρότερες.  
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Κεφάλαιο 7: Γενικά συμπεράσματα και ιδέες για 
μελλοντική έρευνα 

 
   
    Μετά από τα πειράματα που εκτελέσαμε καταλήξαμε σε κάποια γενικότερα 
συμπεράσματα: 

• Ο γενετικός προγραμματισμός γενικά, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο 
στην ταυτοποίηση συστημάτων και την πρόβλεψη χρονοσειρών. 

• Ο γραμμικός γενετικός προγραμματισμός έχει κάποιες ιδιότητες που τον 
κάνουν πιο ευέλικτο στο να αποφεύγει τοπικά ακρότατα και να προσεγγίζει 
έτσι καλύτερα την βέλτιστη λύση του προβλήματος. 

• Ο τελεστής της μακρο-μετάλλαξης που υλοποιήσαμε, είναι ένας τελεστής που 
δίνει πολύ καλές λύσεις και αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 
αυτόν. Αντίθετα, ο κλασικότερος τελεστής της διασταύρωσης έδωσε 
χειρότερα αποτελέσματα. 

   Η έρευνα πάνω στην πρόβλεψη χρονοσειρών , αλλά και στην προσπάθεια εύρεσης 
καλύτερων παραλλαγών του γενετικού προγραμματισμού, δεν έχει εξαντληθεί. 
Επιγραμματικά, παρουσιάζουμε κάποιες ιδέες για μελλοντική έρευνα. 

• Ανάπτυξη καλύτερων και πιο γρήγορων αλγόριθμων εντοπισμού εσονίων. 
• Υλοποίηση αλγόριθμου εντοπισμού σημασιολογικών εσονίων και εφαρμογή 

του στα εξαγόμενα άτομα από τον αλγόριθμο, έτσι ώστε να πάρουμε 
μικρότερες λύσεις. 

• Πιο εξαντλητική πειραματική διαδικασία για την εύρεση των βέλτιστων 
παραμέτρων που πρέπει να χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε καλύτερα 
αποτελέσματα. 

• Τέλος, η ανάπτυξη νέων τελεστών, ειδικά για γραμμικά προγράμματα θα 
βελτίωνε περαιτέρω την απόδοση τους. 
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