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Vispārējs darba raksturojums 
 
Problēmas aktualitāte. Mūsdienās optimizācija ir svarīgs virziens 

zinātnē. Tajā nozīmīgu vietu ieņem tādi uzdevumi kā daudzkriteriālā 
optimizācija, Pareto kopas noteikšana, multimodālu funkciju optimizācija, 
trokšņainu un dinamiski mainīgu funkciju optimizācija. Tajā pašā laikā 
strauji pieaug skaitļošanas tehnoloģijas ātrdarbība un atmiņas apjoms, līdz ar 
ko rodas iespēja efektīvi izmantot laikietilpīgus un resursus prasošus 
algoritmus pietiekami ātra problēmas risinājuma iegūšanai. 

Ģenētisko algoritmu īpatnība ir veikt meklēšanu nevis vienā parametru 
telpas punktā, bet gan vairākos uzreiz. Ģenētiskajos algoritmos tiek izmantoti 
operatori, kas balstīti uz nejaušībām, kas nozīmē to, ka sākot optimizāciju no 
tās pašas sākuma populācijas, nākamo paaudžu indivīdu sastāvs būs katrā 
gadījumā cits. No otras puses, katra iespējamā risinājuma (indivīda) 
parādīšanos vai neparādīšanos nosaka tā piemērotības attiecība pret visu 
populācijas risinājumu vidējo piemērotību. 

Ģenētisko algoritmu nejaušā daba ļauj tiem piemēroties mainīgai 
mērķa funkcijai dinamiski mainīgas funkcijas optimizācijas gadījumā. Tomēr, 
klasiskajam ģenētiskajam algoritmam ir dažādi trūkumi, kuri neļauj to 
izmantot daudzu uzdevumu risināšanai. Viens no šādiem trūkumiem ir 
priekšlaicīga algoritma konverģence. To izraisa asimilācijas process, kad 
risinājumi, kuri ir vidēji labi un populācijā pārstāvēti lielā daudzumā, asimilē 
daudz labākus risinājumus, kuri nevar būt pārstāvēti tik lietā skaitā 
optimizējamās funkcijas īpašību dēļ. Pētīt ar šo parādību saistītos problēmu 
apgabalus ir dota darba mērķis. 

Pēt ījuma mēr ķis un uzdevumi. Šā darba praktiskais mērķis ir radīt 
tādu efektīvu ģenētisko algoritmu, kuru varētu bez problēmām pielietot 
multimodālu funkciju optimizācijā. Blakus mērķis ir radīt tādu ģenētisko 
algoritmu apakšklasi, kas ievērojami paplašinātu ģenētisko algoritmu iespēju 
robežas, optimizējot multimodālas funkcijas. 

Uzdevuma nostādne optimizācijas uzdevumam ir sekojoša:  
Maksimizēt funkciju f (xi , x2 ... x n ) kur katrs xi

  ir robežās: 
 

ai ≤  xi  ≤ bi   
kaut kādiem ierobežojumiem  ai  un   bi .  

 
Lai šādus algoritmus radītu, ir jāveic sekojoši uzdevumi: 

1. Izpētīt   jaunu risinājumu    ģenerēšanu    ar    ģenētiskajiem   algoritmiem. 
Uzprogrammēt programmnodrošinājumu,   kas   domāts   jaunu   risinājumu 
ģenerēšanai   ar ģenētiskā algoritma  palīdzību konkrētajam specifis-
kajam uzdevumam. 

2. Izpētīt ģenētisko algoritmu saistību ar reālajiem ģenētiskajiem algoritmiem. 
Izpētīt reālo krustošanas operatoru un tā saistību ar bināro virkņu krustošanu. 
Izpētīt reālo mutācijas operatoru un tā saistību ar bināro virkņu mutēšanu. 
Izpētīt Binārā koda atšķirības no Gray koda. 

3. Izpētīt reālo ģenētisko algoritmu dažādus krustošanas operatorus un to ietekmi 
uz optimizācijas procesu dažādu funkciju optimizācijas gadījumā. Salīdzināt 
priekšlaicīgas    konverģences    procesu,    izmantojot    dažādas    krustošanās 
stratēģijas. 



4. Izpētīt ģenētisko algoritmu priekšlaicīgas konverģences problēmu atkarība no 
optimizējamās  funkcijas  rakstura funkcijām ar  vienu   maksimumu.   Pētīt 
gadījumus, kad maksimums ir pārmeklējamā apgabala centrā un gadījumus, kad 
tas ir novirzīts no centra. 

5. Izpētīt ģenētisko algoritmu izmantošanu multimodālu funkciju optimizācijā. 
Izstrādāt ģenētisko algoritmu, kurš nodrošina multimodālas funkcijas globālā 
optimuma atrašanu efektīvāk kā klasiskais ģenētiskais algoritms. 

6. Izpētīt optimizācijas problēmas gadījumos, kad optimizējamās funkcijas satur 
globālu   optimumu   apgabalus.   Izstrādāt   algoritmus,   kas  piemēroti   šādu 
funkciju optimizācijai (teritorijas atkarīgais). 

7. Izstrādāt ģenētisko algoritmu, kurā ir piemērots daudzkriteriālās optimizācijas 
uzdevuma veikšanai. Salīdzināt daudzkriteriālo optimizāciju, izmantojot maxi- 
min un maxi-max stratēģijas, kā arī neizmantojot nevienu no tām. 

8. Formulēt jauno ģenētisko algoritmu apakšklasi kā mākslīgās izlases modeli. 
Noskaidrot dabīgās izlases modeļa un mākslīgās izlases modeļa pielietošanas 
īpatnības un izmantošanas sfēras. 

9. Izstrādāt programmnodrošinājumu reālo ģenētisko algoritmu pielietojumam 
reālu funkciju optimizācijā. 

10. Izstrādāt programmnodrošinājumu reālo ģenētisko algoritmu pielietojumam 
Pareto kopas noteikšanai daudzkriteriālās optimizācijas gadījumā. 

 
Pēt ījuma objekts un pēt ījuma priekšmets. Pētījuma objekts ir evolūcijas 

algoritmi. Pētījuma priekšmets ir funkciju optimizēšanas process, izmantojot reālu 
skaitļu ģenētiskos algoritmus. 

 
Pētījuma hipotēzes 

1. Klasiskais   ģenētiskais   algoritms    nespēj    veikt   multimodālas   funkcijas 
optimizāciju 

2. Multimodālas funkcijas optimizēšanai ir nepieciešams ģenētiskajā algoritmā 
ieviest jaunus operatorus (piemēram, pārošanas) un pielietot jaunas stratēģijas 
(piemēram, sadalīšanu apakŠpopulācijās) 

3. Ir iespējams radīt tādu modificētu ģenētisku algoritmu, kurš Pareto kopā vai 
globālu maksimumu apgabalā piedāvā daudzveidīgus risinājumus tā, ka tie ir 
izvietoti pa risinājumu apgabalu vienmērīgi. 

 
Pēt ījuma metodes. Dotajā darbā tika pielietoti algebras un matemātiskās 

analīzes elementi, diskrētās matemātikas elementi, kopu teorijas elementi, statistikas 
teorija, varbūtību teorija , ģenētiskie algoritmi, lēmumpieņemšanas metodes, mākslīgā 
intelekta metodes, statistikas pakete SPSS, matemātiska pakete MathCad. 

 
Darba zinātniskais jaunieguvums. Darbs satur reālo ģenētisko algoritmu 

uzvedības analīzi, kas balstīta gan uz eksperimentāliem rezultātiem, gan uz 
teorētiskiem secinājumiem. Tā ir izmantojama jaunu ģenētisku algoritmu 
izstrādāšanai. 

Darba ietvaros ir izstrādāts "daudzslāņainais ģenētiskais algoritms", kurš ir 
efektīvāks multirnodal funkciju optimizēšanā kā klasiskais ģenētiskais algoritms. Tajā 
izmantotais pārošanas operators, kurš ir balstīts uz risinājumu ranžēšanu pēc to fitnesa 
vērtības, ir oriģināla ideja priekSllaicīgas konverģences mazināšanai. 



Darba ietvaros ir izstrādāts "ierobežotais ģenētiskais algoritms", kurš atšķirībā no klasiskā 
ģenētiskā algoritma ir spējīgs nodrošināt zināmu risinājumu daudzveidību gadījumos, kad ir vairāk 
kā viens optimālais risinājums vai pat bezgalīgi daudz optimālu risinājumu. Tajā izmantotā ideja 
par indivīdu ranžēšanu pēc to parametru vērtībām un sadalīšanu apakšpopulācijās pēc to lielumiem 
var tikt uzskatīta par mākslīgas selekcijas tuvinātu modeli. 

Darbā aprakstītā ideja par fitnesa funkcijas aizstāšanu ar tās substitūtu ir oriģināla 
periodisku funkciju globālā optimuma atrašanai. Funkcija, kas raksturo augsta fitnesa tuvumu 
apkārtnē ∆x ļauj nesodīt populācijas indivīdus par nokļūšanu parametra vērtību intervālā, kas atbilst 
funkcijas lokālajam minimumam. 

Teorētiskā vērtība. Darbā tiek piedāvāta jauna pieeja ģenētisko algoritmu uzvedības analīzei, 
izmantojot statistisko paketi SPSS. Tāpat ir izstrādātas jaunas divu parametru testa funkcijas, kas ļauj 
salīdzināt dažādu ģenētisko algoritmu priekšlaicīgu konverģenci. 
Modificēto algoritmu uzvedības pētījumi kalpo par pamatu tālākai algoritmu izpētei. Izstrādātie 
ģenētiskie algoritmi balstās uz jaunu teorētisku pieeju, ka, lai novērstu priekšlaicīgu konverģenci kā 
arī lai nodrošinātu pietiekamu risinājumu daudzveidību, ir jākrusto indivīdi ar līdzīgām parametru 
vērtībām. Veidi, kā nodrošināt to, ka krustojamo parametru vērtības ir līdzīgas, var būt dažādi, bet 
populācijas sadalīšana subpopulācijās un pārošana pēc fitnesa vērtības eksperimentos apstiprinājusies 
kā piemērots daudzu uzdevumu risināšanā. 

Praktiskā vērt ība. Darba izstrādāšanas laikā radās šādi praktiski pielietojami produkti: 

1. Uz FoxPro 2.6 (DOS sistēmai) izstrādātā programma "Rgenalg", kura tiks 
izmantota tālāku eksperimentu veikšanai, kā arī mācību piemēru sagatavošanai 
studentiem. Šajā programmā uzdodot ģenētiskā algoritma parametrus, fiksēti 
populāciju stāvokļi tiek saglabāti datu bāzēs. Šis produkts nevar tikt uzskatīts 
par komerciāliem  mērķiem ražotu  programmu,   kas   varētu   tikt   izlaists 
pārdošanai. 

2. Pētījuma laikā ar rezultātiem tika iepazīstināti studenti, un daži no veiktajiem 
eksperimentiem jau tagad kalpo kā veiksmīgas ilustrācijas lekciju kursam 
"evolūcijas ģenētiskie algoritmi". 

3. Matemātiskajā paketē MathCad radītie testa funkciju aprakstu faili var kalpot 
par izejas materiālu jaunu testa funkciju radīšanai. 

Darba aprobācija. Ar pētījumu rezultātiem tika iepazīstināta zinātnieku auditorija sekojošās 
konferencēs: 

1. 40. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference, 1999.gada 26 -,30. 
aprīlis (Rīga, Latvija) 

2. Computational    Intelligence:    Theory    and    Applications;    International 
Conference; Proceedings/ 6th Fuzzy Days Dortmund, Germany, May 25-28, 
1999 (Dortmund, Germany) 

3. "The Second International Conference on Soft and Intelligent Computing. 
Budapest, Hungary May 25-28,1999" (Budapest, Hungary) 

4. "The 2nd International Conference Environment. Technology. Resources, 
June 25-27,1999." (Rēzekne, Latvija) 

5. Starptautiska konference "Baltijas Reģiona Valstu Integrācijas Problēmas Ceļā 
uz Eiropas Savienību", Rēzekne, Latvija 2000.gada 2.-3.marīs (Rēzekne, 
Latvija) 



6. "KES'2000"    /Fourth    International    Conference    on    Knowledge-Based 
Intelligent   Engineering   Systems   &   Allied   Technologies,   University   of 
Brighton, UK, 30, 31 August, 1 September 2000 (Brighton, U.K.) 

7. The Second International conference "Simulation, Gaming, Training and 
Business Process Reengineering in Operations RTU September 8-9, 2000" 
(Riga, Latvia) 

8. ES2000, the Twentieth SGES International Conference on Knovvledge Based 
Systems and Applied Artificial Intelligence, Cambridge, December llth-13th, 
2000 (Cambridge, U.K.) 

9. "International   Conference   on   Computational   Intelligence.   Theory   and 
Applications:  7  Fuzzy Days,  Dortmund,  Germany,  October  1-3,  2001" 
(Dortmund, Germany) 

10. RTU 43 Starptautiskā Zinātniskā konference, Rīga, 2002.gada 10.oktobris - 
14.oktobris, apakšsekcija "Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne" (Rīga, 
Latvija) 

Publikācijas. Pētījumu rezultāti tika publicēti desmit darbos, gan autora 
.patstāvīgā izpildījumā, gan sadarbībā ar līdzautoriem. Septiņi no Šiem darbiem ir 
publicēti ārvalstīs. 

Personīgais ieguldījums 
Visi darba rezultāti, ko satur dotais doktora darbs, ir autora iegūti, patstāvīgu 

pētījumu ceļā. 

Doktora darba strukt ūra un apjoms. Doktora darbs sastāv no piecām 
nodaļām, noslēguma, literatūras saraksta un pielikuma. Promocijas darba pamatteksts 
ir izklāstīts uz 218 lapaspusēm un paskaidrots ar 204 zīmējumiem un 73 tabulām. 
Literatūras sarakstā ir iekļauts 21 nosaukums. 

ĪSS DARBA SATURS 

Pirmajā nodaļā ir izklāstīti diskrētu kodētu ģenētisko algoritmu darbības 
pamatprincipi. 

Pirmajā nodaļā ir paskaidrots, ka ģenētiskie algoritmi pieder stohastiskām 
iteratīvām metodēm, kuru darbības principus var aprakstīt ar trijiem vispārīgā veidā 
aprakstītiem algoritma soļiem, kuri visām metodēm ir līdzīgi. Šos soļus David Corne 
('New ideas in Optimization") apraksta sekojoši: 

1. Sākums: ģenerēt un novērtēt sākuma risinājumu kopu S’, sastāvošu no 
risinājumu kandidātiem; 

2. Operēt:  radīt jaunus   risinājumu  kandidātus   S,  veicot   gadījuma 
izmaiņas  atlasītos  risinājuma kandidātos   no   S.   Novērtēt jaunos 
risinājumu kandidātus S'; 

3. Atjaunot: aizstāt dažus locekļus no S ar locekļiem no S' un tad (ja 
beigu nosacījums joprojām nav sasniegts) atgriezties uz 2. punktu. 

Pirmajā nodaļā ir paskaidrots, ka eksistējošās stohastiskās interaktīvās 
optimizācijas metodes iedalās divās lielās klasēs: lokālas pārmeklēšanas metodēs un 
uz populāciju balstītās metodēs. Lokālās pārmeklēšanas metodēs tiek apsvērts viens 
tekošais risinājums un kaimiņi šī risinājuma apkārtnē. Uz populāciju balstītā 
pārmeklēšanā manipulācijas ar vienu tekošo risinājumu un tā apstrādi tiek aizstātas ar 
veselas risinājumu populācijas apsvēršanu. Šīs uz populācijām balstītās optimizācijas 
metodes ir pazīstamas ar nosaukumu "evolūcijas algoritmi". 



Pirmajā nodaļā ir izklāstīts, ka ģenētiskie algoritmi tika izveidoti ka Darvina 
evolūcijas teorijas, kas balstās uz dabīgo izlasi, modelis. 

Pirmajā nodaļā ir dota ģenētiskā algoritma vispānga blokshēma un tās apraksts. 
Tālāk pirmajā nodaļā ir aprakstīta jaunu risinājumu ģenerēšana ar diskrētajiem 

ģenētiskiem algoritmiem. Ir formulēta cilvēku radošās ierobežotības problēma un 
ģenētiskā algoritma priekšrocības, ir aprakstīts piemērs Šādai situācijai, formulēts 
ģenētiskā algoritma uzdevums un aprakstīti veiktie eksperimenti. 

Otrajā nodaļā tiek piedāvāta autora izstrādātā laukuma krustošana. Ir 
apskatītas reālu lielumu binārās kodēšanas problēmas un reālo ģenētisko algoritmu 
priekšrocības (Wright, 1991). Ir apskatītas publikācijas par ģenētiskajiem algoritmiem 
(Goldberg, 1989), kur reālās pasaules diskrētai īpašību kodēšanai tika izmantots 
binārais kods. 

Otrajā nodaļā ir arī salīdzināta binārā koda un Gray koda izmantošana 
ģenētiskajos algoritmos. 

Tālāk otrajā nodaļā ir apskatīta reālu parametru krustošana kā bināru virkņu 
krustošanas analogs. Šis krustošanas veids pētījumā tiek saukts par uz kombinācijām 
balstītu krustošanu. Otrajā nodaļā ir arī parādīts, kas notiek ar reālajiem parametriem, 
ja krustošana notiek kāda parametra binārā koda vidū. Pēc tam otrajā nodaļā ir 
apskatīta reālā parametra mutācija kā bināras virknes mutācijas analogs. 

Tālāk otrajā nodaļā ir apskatīta reālo parametru krustošana. Tajā ir parādīts, ka 
visas populācijas kodēšanai binārās virknēs un dekodēšanai tiek tērēts daudz resursu, 
tāpēc izdevīgāk visas tās pašas operācijas ir realizēt ar reālajiem parametriem. Tāpēc 
šī pētījuma autors dod iespēju ieviest citu, labāku reālās krustošanas veidu (skat. 
1. zīm). Ja viena vecāka parametru vērtības ir (2.5; 0.15), bet otra vecāka parametru 
vērtības ir (3.7; 0.4), tad to bērni ar kaut kādu varbūtību var atrasties jebkurā no 
iekrāsotā apgabala punktiem, respektīvi, to parametri būs robežās no tās parametra 
vērtības, kura ir vienam no vecākiem zemāka kā otram, līdz tai parametra vērtībai, 
kura ir vienam no vecākiem augstāka kā otram. Šo l.zīmējumā attēloto krustošanas 
veidu pētījumā sauc par laukuma krustošanu. 

Varam uztvert bērnu parametru vērtības kā formētas no viena vecāka parametru 
vērtībām, kas perturbētas otra vecāka attiecīgās parametra vērtības virzienā. 

 

 

 

l.zīm Bērnu iespējamā atrašanās  vieta diviem  nejauši izvēlētiem  vecākiem 

laukuma krustošanas gadījumā 



Būtiskākas iespējas, ko dod 1 .zīmējuma attēlotais reālo parametru krustošanas 
operators ir: 

1. Tiek panākta principiāla pāreja no telpas pārmeklēšanas diskrētos punktos, 
kuri ir telpas sešpadsmit-daļas, trīsdesmit-divi -daļas vai sešdesmit-četri-daļas 
'(n/16, n/32, n/64) uz telpas pārmeklēšanu reālo skaitļu telpā bez šādiem 
ierobežojumiem. Teorētiski, jebkurš punkts uz reāla parametra skaitļu ass var 
tik atrasts (ierobežojums ir uzdotā precizitāte un PC iespējas). 

2. Tiek mazināta algoritma sarežģītība (algoritms vairs nav precizitātes atkarīgs 
un tas nav katru reizi, izmainot precizitāti, jāpārprogrammē.) 

3. Tiek panākta laika un  skaitļošanas  resursu  ekonomija, jo atkrīt binārā 
kodēšana un dekodēšana 

4. Laukuma krustošanās rezultātā nevar rasties neatļauti risinājumi vai arī kropli 
risinājumi. 

Otrajā nodaļā tiek salīdzinātas laukuma krustošana ar uz kombinācijām balstītu 
krustošanu gan teorētiski, gan eksperimentāli. Tiek aprakstīti atsevišķi izmēģinājumu 
eksperimenti un abu krustošanas veidu ietekme gan atsevišķos nejauši izvēlētos 
eksperimentos, gan 18 eksperimentos vidēji (ir salīdzinātas vidējās populāciju fitnesa 
vērtības un populāciju fitnesu maksimālās vērtības). Mutācija abos gadījumos nozīmē 
jaunu parametra vērtības ģenerēšanu vienam nejauši izvēlētam parametram, kuru 
ģenerē kā gadījuma skaitli intervālā [x min ; x max ]. Mutācija tiek lietota tikai gadījumā, ja 
abi vecāki ir viena risinājuma kopijas, respektīvi mother=father. Tad viens no 
vecākiem tiek atstāts neizmainīts, bet otrs un abi to bērni tiek pakļauti mutācijai. 

Tālāk otrajā nodaļā tiek salīdzināta reālo parametru diagonāles krustošana un 
aritmētiskā krustošana. Daudzu pētnieku intereses ir saistītas ar aritmētisko 
krustošanu, kad bērni tiek radīti noteiktos punktos uz līnijas, kura savieno abus 
vecākus, piemēram līnijas punktos, kas to sadala attiecībās 1:3 un 2:3 (Wright, 1991). 
Dotajā pētījumā aritmētiskā krustošana tika salīdzināta ar diagonāles krustošanu. kad 
bērni tiek radīti nejaušā vietā uz nogriežņa, kas savieno abus vecākus. 

Trešajā nodaļā tiek piedāvāts autora izstrādātais slāņainais ģenētiskais 
algoritms multimodālu funkciju ekstrēmumu meklēšanai. Ir izklāstītas klasiskā 
ģenētiskā algoritma iespēju robežas-multimodālu funkciju optimizācijā. To apskats 
sākas ar ģenētisko algoritmu trūkumu analīzi. Trūkumi ir sekojoši: 

1) Ģenētiskais algoritms nedod garantiju, ka ir atrasts globālais optimums 
2) Varbūtība, ka ir atrasts globālais optimums ir atkarīga kā no funkcijas rakstura, tā 

no algoritma operatoriem un parametriem 
3) Vairāku galīga skaita globālu ekstrēmu gadījumā ģenētiskais algoritms uzrāda 

vienu no tiem (parasti to, kurš tiek konstatēts pirmais) vai arī beidz savu darbību, 
kad atrasts tikai lokāls ekstrēms 

4) Tāpat ģenētiskais algoritms uzrāda tikai vienu globālu vai lokālu optimumu 
bezgalīgi daudz globālu optimumu gadījumā 

Trešajā nodaļā ir dots sīks klasiskā ģenētiskā algoritma, kurā izmantota 
laukuma krustošana, apraksts. 

Tālāk trešajā nodaļā tiek pētīta klasiskā ģenētiskā algoritma uzvedība 
multimodālu funkciju optimizācijas uzdevumos. Tiek vērota priekšlaicīga 
konverģence. 

Pēc tam trešajā nodaļā ir apskatīta priekšlaicīgas konverģences novēršana ar 
pārošanas  operatora palīdzību. Pētot ģenētisko algoritmu uzvedību multimodālu 



funkciju optimizācijas gadījuma, tika novērota algoritma priekšlaicīga konverģence 
uz noteiktu parametru vērtību, iekams ir pietiekami pārmeklēta visa iespējamo vērtību 

telpa. 
Tā piemēram, 2. zīm. a gadījumā attēlotās funkcijas maksimuma meklēšanas 

procesā populācijai bija tieksme novirzīties uz lokālu maksimumu apgabalu. Tas 
izskaidrojams ar to, ka funkcijai šajā parametru apgabalā ir augsta vidējā vērtība, kas 
salīdzināma ar vidējo vērtību funkcijas globālo maksimumu apkārtnē. Algoritmam 
reproducējot vidēji labas vērtības, novērojama potenciālo risinājumu izzušana no 
globālo optimumu apkārtnes (skat. 2.zīm. gadījumu b). 

b 

2. zīm. Mērķa funkcija (a) un klasiskā ģenētiskā algoritma priekšlaicīga 
populācijas konverģence uz rajonu ar augstu fitnesa funkcijas vidējo vērtību 
apskatot šķērsgriezumus ar plaknēm x2=0 un x2=0.63 (b) 

 
a 

 



Par konverģenci uz lokālajiem optimumiem tiek izteikta sekojoša hipotēze: 
Ģenētiskā algoritma konverģence uz lokāliem optimumiem samazinās, ja tiek 

ierobežota krustošanas operācija, indivīdus ranžējot pēc to fitnesa vērtības un 
krustojot tos ar tādiem indivīdiem, kuri fitnesa vērtības rangā ir "kaimiņos". 

Ranžējot indivīdus pēc to fitnesa funkcijas vērtības ar mērķi novērst 
konverģenci uz lokāliem optimumiem, ir svarīgi, lai līdzīgas fitnesa funkcijas vērtības 
liecinātu par līdzīgām parametru vērtībām un otrādi. Gadījumā, kad šis nosacījums 
neizpildās, ir nepieciešams veikt risinājumu telpas lokālu pārmeklēšanu, pirms tās 
globālas pārmeklēšanas. 

Tālāk trešajā nodaļā ir aprakstīts pārošanas operators. Pirms krustošanas veiktā 
vecāku ranžēšana un sakārtošana pāros tiek pētījuma apzīmēta ar terminu "pārošanas 
operators". 

Fenotipiem tiek piekārtoti ranga numuri tā, ka vislabākais fenotips ir ar ranga 
numuru 1, nākamais (tikpat labs vai sliktāks) ir ar ranga numuru 2 utt. 

Pēc ranga pirmais fenotips tiek krustots ar otro. Trešais tiek krustots ar ceturto. 
Pāra krustošana nozīmē noteikta skaita bērnu rašanos katram pārim (eksperimentos 
tika ģenerēti 2 bērni katram pārim). 

Tālāk trešajā nodaļā ir dots slāņainā ģenētiskā algoritma apraksts, algoritma 
blokshēma un skaitlisks piemērs 8 indivīdu lielai populācijai. 

Slāņainā ģenētiskā algoritma darbību apraksta sekojoši soļi: 
1) Gadījuma ceļā radīt sākuma populāciju (piemēram, sastāvošu no 200 indivīdiem); 
2) Izrēķināt katra indivīda fitnesa vērtību Y; 
3) Saglabāt starprezultātus; 
4) Sakārtot indivīdus  dilstošas   Y vērtības  secībā.   Piešķirt pāru identifikācijas 
numurus: pirmajiem diviem indivīdiem numurs būs 1, nākamajiem diviem 2 un tā 
tālāk; 
5) Krustot (1.zīmējuma attēlotais operators) vecākus (indivīdus ar vienādiem pāra 
identifikācijas numuriem) un tā rezultātā iegūt 2 pēcnācējus (tomēr, ja vecāku visas 
parametru vērtības sakrīt, respektīvi, tiem ir vienādi fenotipi, tad mutēt abus divus 
bērnus un mutēt pirmo vecāku, izmainot vienu tā parametru). Ar "mutēt" nozīmē 
ģenerēt jaunu viena nejauši izvēlēta parametra vērtību pēc vienmērīga sadalījuma pa 
visu risinājumu apgabalu; 
6) Aprēķināt fitnesa funkcijas vērtību Y katram indivīdam; 
7) Aprēķināt izdzīvošanas  varbūtību SELPROBi (ar kuru katrs risinājums  tiks 

selektets nākamajai paaudzei) katram risinājumam kā    

Yi      

∑ Yj  
j 

8) Aprēķināt   kumulatīvo    varbūtību    CUMPROB i   i-tajam   risinājumam   kā 
CUMPROB i-1+SELPROB i  . 
9) Veikt 200 reizes ruletes selekcijas operatoru; 
10) Pārbaudīt cikla skaitītajā vērtību: ja tā ir 100 tad beigt, citādi atgriezties uz soli 3. 

Trešajā nodaļā ir dots skaitlisks piemērs "ķebļa kājas" funkcijas (skaī. 
3.zimejuma a gadījumu) maksimuma meklēšanai ar slāņaino ģenētisko algoritmu, 
kura populācijas lielums ir 8. 

Vispirms tiek uzdoti algoritma parametri. Populācijas lielums Population_Size 
tiek uzdots vienāds ar 8, paaudžu skaits Loop_Count tiek uzdots vienāds ar 7, 
krustošanās iestāšanās varbūtība vienāda ar 1, bērnu skaits vienā ģimenē vienāds ar 2, 
krustošanās veids "laukuma krustošana", funkcijas veids "ķebļa kājas funkcija", 
algoritma veids "slāņainais", parametru izmaiņas apgabals: 

 
 
 
 



- 0.5 ≤ x1 ≤ 0.5       - 0.5 ≤ x2 ≤ 0.5 

Trešajā nodaļā tiek aprakstīts, ka kad algoritms tiek palaists, tad vispirms tas 
uzģenerē sākuma populāciju kā risinājumu kopu, ģenerējot katru risinājuma 
parametru kā gadījuma skaitli intervālā ]-0.5; 0.5], Reāli notikuša eksperimenta 

sākuma populāciju varam redzēt 1. tabulā. 

Sākuma populācija Tabula 1 
  

Šajā tabulā ar X1 ir apzīmēts parametrs x1, ar X2 ir apzīmēts parametrs x2, ar Y 
ir apzīmēta parametru vektoram atbilstošā funkcijas vērtība, bet ar GENERATION ir 
apzīmēts paaudzes numurs ("generation" nozīmē paaudze). 

Trešajā nodaļā tiek pieņemts, ka algoritma divi cikli ir jau izpildījušies, un 
mums ir iespēja izsekot slāņainā ģenētiskā algoritma trešajam ciklam un tajā 
notikušajām operācijām, kuras ir reāla eksperimenta dokumentēts apraksts. 

Iegūtā trešā paaudze ir redzama 2. tabulā. 

Trešā paaudze Tabula 2 

 

Trešajā nodaļā ir aprakstīts, ka nākamajā solī slāņainais ģenētiskais algoritms 
meklē risinājumus ar lielākajām funkcijas vērtībām un tos sapāro. Šo sapārošanu mēs 
varam iztēloties kā sastāvošu no divām procedūrām - no populācijas sakārtošanas Y 
vērtību dilšanas secībā un no risinājumu sapārošanas. Pie sapārošanas katrs risinājums 
jeb indivīds uzņemas mātes (Mother) vai tēva (Father) lomu konkrētā "ģimenē", kura 
tiek identificēta ar pāra numuru COUPLE. Risinājumu kopas sakārtošana un 
sapārošana ir redzama 3. tabulā. 

 



 

3.tabulā ar X1 ir apzīmēts parametrs x1, ar X2 ir apzīmēts parametrs x ar Y ir 
apzīmēta Junkcijas vērtība pie konkrētām parametra vērtībām. Lauks MEMBER 
apraksta indivīda lomu - māte (Mother) vai tēvs (Father). Lauks COUPLE parāda 
pāra (ģimenes) kārtas numuru. 

Trešajā nodaļā tiek paskaidrots, ka tālāk algoritma katram vecāku pārim, 
izmantojot laukuma krustošanu, tiek ģenerēti divi bērni. Bēmu parametri tiek ģenerēti 
katrs atsevišķi kā gadījuma skaitlis intervālā starp vecāku parametru vērtībām (skat. 
4.tabulu). Pēc tam tiek izrēķinātas bērnu Y vērtības kā func(x1, x2) katram bērnam. 

Trešajā paaudzē abi pirmās ģimenes locekļi Mother un Father bija identiski. Lai 
netiktu šie parametri nodoti arī abiem bērniem, slāņainais ģenētiskais algoritms 
paredz viena nejauši izvēlēta parametra mutāciju abiem bērniem un mātei. Mutācija 
tiek īstenota kā jaunas parametra vērtības ģenerēšana pēc vienmērīga sadalījuma visā 
parametra vērtību apgabalā (skat. pārsvītrotās parametru vērtības 4.tabulā). 

Bērnu ģenerēšana vecākiem 3.paaudze       Tabula 4 

 

Tāpēc 4.tabulā varam redzēt, ka risinājumam Mother parametrs x1= -0.37 ir 
iegūts mutācijas rezultātā kā gadījuma skaidis intervālā [-0.5; 0.5]. Risinājums Father 
netiek mutēts, un tā parametri saglabājas xi=0.05 un x2=0.05. Chilld1 manto otro 
parametru no vecākiem, un šim risinājumam x2=0.05, bet x1 mutācijas rezultātā ir 

 



-0.25. Child2 manto pirmo parametru no vecākiem, un šim risinājumam 
xi=0.05, bet x2 mutācijas rezultātā ir-0.14. 

Trešajā nodaļā tiek paskaidrots, kā pēc tam tiek aprēķināta visu 
funkcijas vērtību summa visiem šiem risinājumiem (skat. 5 .tabulu), un tā ir 

 
 

Kumulatīvā varbūtība tiek aprēķināta, pieskaitot katra iepriekšējā risinājuma 
kumulatīvajai varbūtībai tekošā risinājuma izdzīvošanas varbūtību. Piemēram, 
trešajam risinājumam kumulatīvā varbūtība būs: 

CUM PROB3 = CUM PROB2, + SELPROB3 = 0.1227 + 0.0434= 0.1661 

Trešajā nodaļā tiek aprakstīts, kā sākas selekcija. Tā izpaužas kā gadījuma 
skaitļa ģenerēšana intervālā [0; 1]. Tiek selektēts tas risinājums, kura kumulatīvā 
varbūtība ir vistuvākā pēc lieluma uzģenerētajam skaitlim, to nepārsniedzot. 
Uzģenerētais gadījuma skaitlis tiek saglabāts laukā RAND tajā rindiņā, kurā atrodas 
selektētais risinājums. Piemēram, RAND vienāds ar 0.1633, attiecas uz trešo 
risinājumu (skat. 5.tabulu) jo tas ir vistuvākais kumulatīvai varbūtībai KUM PROB 
0.1662. Tas ir arī tuvu 2. risinājuma kumulatīvajai varbūtībai 0.1227, tomēr tas to 
pārsniedz, tāpēc selektēts tiek 3.risinājums. Lauks SELECTED (izvēlēts) glabā skaitu, 
cik reizes katrs risinājums ir ticis selektēts. Daudzi risinājumi vispār netiek selektēti 
nākamajai paaudzei. Risinājums ar kārtas numuru 10 ir selektēts divas reizes - pirmo 
reizi ar gadījuma skaitli 0.6090, bet otrajā reizē ar gadījuma skaitli 0,6009. Otrais 
gadījuma skaitlis, ja kādi risinājumi tiek selektēti divas reizes, tiek saglabāts laukā 
RAND1. Tāpat ir lauki RAND2, RAND3, ..., RAND7, kuros glabājas gadījuma 
skaitļi, ja kāds risinājums ir selektēts 3, 4 vai pat 8 reizes. Šie lauki šajās tabulās nav 
parādīti, jo to vērtība visās eksperimenta iterācijās visās rindās bija 0, respektīvi, 
neviens no risinājumiem netika selektēts vairāk kā 2 reizes visa eksperimenta gaitā. 

 
Trešajā nodaļā tiek parādīts, ka selekcijas varbūtība jeb izdzīvošanas 

varbūtība SEL PROB katram risinājumam tiek aprēķināta kā 

 
Piemēram, trešajam risinājumam (i ievietojot vērtību 3), iegūsim 

sekojošas vērtības: 

 



 

No selektētajiem indivīdiem ir izveidota ceturtā paaudze. Tā ir attēlota 6. tabula. 

 

Tālāk trešajā nodaļā ir aprakstīti veiktie sērijveida eksperimenti. Tika veikti 
eksperimenti ar "ķebļa kājas" funkciju, "sinusveida bļodas" funkciju un "lauztas 
plaknes" funkciju (skat. 3. zīm.). 3.āmējumā a gadījumā attēloto "ķebļa kājas" 
funkciju apraksta analītiskās izteiksmes (1), (2) un (3): 

 

(1), kur 

(2) un 

(3) 

 

 

 

 



Parametru izmaiņas apgabals ir: 

-0.5 ≤ xl  ≤ 0.5       -0.5 ≤ x2 ≤ 0.5 

Trešajā nodaļā ir paradīts, ka šajā parametru izmaiņas apgabalā funkcijai ir tikai viens 
globālais maksimums apgabala centrā pie parametru vērtībām (0; 0), un tajā funkcijas skaitliskā 
vērtība ir 36, bet lokālo maksimuma vērtība ir tikai 3,5. 

3. zīmējumā b gadījumā attēloto "sinusveida bļodas" funkciju apraksta analītiskā 
izteiksme (4), bet pārmeklējamo apgabalu nevienādības (5): 

 
(4) 

- 0.75 ≤ xl ≤ 0.25       - 0.25 ≤ x2 ≤ 0.75 (5) 

"Sinusveida bļodas" funkcijai ir daudzi lokālie maksimumi un viens globālo 
maksimumu apgabals. Globālajā maksimumā funkcijas vērtība ir 1,874. Lokālajos 
maksimumos funkcijas vērtība ir 1,586 un 1,325. 

"Lauztās plaknes" funkciju, kas ir attēlota 3.zīmējuma c gadījumā, apraksta 
izteiksmes (6), (7). 

,kur    (6) 

(7) 

-2.5 ≤  xl , ≤ 1       -2.5 ≤x2 ≤1 (8) 

"Lauztās  plaknes"   funkcijas   taisnajā nogrieznī novietotajiem  maksimuma punktiem 
funkcijas vērtība ir vienāda ar 9.4995. 

 

b c 

3. zīm. Multimodālās funkcijas, kuras tika optimizētas eksperimentu ceļā 

 

   



Trešajā nodaļā ir izklāstīts, ka eksperimenti tika veikti pie populācijas lieluma 
population_size=50. Tiešo bērnu radīšanas varbūtība bija 1, inverso bērnu rašanās varbūtība 
bija 0. Katrā eksperimentā tika veikti 200 algoritma cikli, obligātais bērnu skaits vecākiem bija 
2 bērni. Pēc katra eksperimenta veikšanas, grafiski punktu veidā tika attēlotas noteiktas 
populācijas (1., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 16.,24., 50., 100. un 150. populācija.). Tika atkārtotas 
vienādu eksperimentu sērijas pa 18 eksperimentiem katrā sērij ā. Uz Šo eksperimentu bāzes tika 
veidotas konverģences līknes (vidējo fitnesa vērtību 18 eksperimentos un 1 eksperimentā), 
populācijas mākoņu pārvietošanās atsevišķos nejauši izvēlētos eksperimentos. Dati tika 
saglabāti FoxPro tabulās. 

Trešajā nodaļā ir analizēta ģenētisko algoritmu uzvedība "sinusveida bļodas" funkcijas 
maksimuma meklēšanas uzdevuma (skat 4.zīm.). 

 
4.zīm. Slāņainā ģenētiskā algoritma 16., 24. un 50 populācija 
(skat. a) un klasiskā ģenētiskā algoritma 16., 24. un 50. 
populācija (skat. b), meklējot maksimumu funkcijai, kas 
redzama 3.zīmējuma b gadījumā 

Trešajā nodaļā no eksperimentiem tiek secināts, ka slāņainais ģenētiskais 
algoritms, salīdzinājumā ar klasisko ģenētisko algoritmu, ir daudz piemērotāks 
multimodālu funkciju optimizācijai. Relatīvā kļūda, kas tika iegūta, meklējot 
"sinusveida bļodas" funkcijas maksimumu, ir parādīta 5.zīm. (a), bet relatīvā kļūda 
"lauztās plaknes" maksimuma atrašanai ir redzama 5.zīm. (b). 



 
5.zīm.   vidējie relatīvo kļūdu lielumi (18 eksperimentos), meklējot sinusveida bļodas 
maksimumu (a) un lauztās plaknes maksimumu (b) 

Tālāk trešās nodaļas beigās tiek aprakstīta diagonāles krustošanas izmantošana 
un tās ietekme uz ģenētisko algoritmu uzvedību. 

Ceturtajā nodaļā ir piedāvāts autora izstrādātais ierobežotais ģenētiskais 
algoritms ekstrēmumu apgabalus saturošu funkciju ekstrēmumu meklēšanai. Ir 
izklāstītas globālus ekstrēmumu apgabalus saturošu funkciju optimizācijas problēmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ceturtajā nodaļā ir apskatīta 6.zīmējumā attēlotā funkcija. Tajā ir attēlota 

vulkāna krātera formas funkcija, kurai ir gredzenveida formas globālais maksimums 
un padziļinājums (krāteris) "vulkāna" centrā. 

To apraksta sekojošas izteiksmes: 

, kur (9) 

(10). 

(11) 

Parametru x1 un x2 izmaiņas apgabals ir: 

- 2  ≤  x1   ≤  2 
-2 ≤ x2 ≤2 

Ceturtajā nodaļā ir spriests, ka, ja mēs meklējam Šis funkcijas maksimumu, tad 
loģiski būtu mēģināt panākt, lai ģenētiskais algoritms atrod vairāk kā vienu globālo 
maksimumu, jo katrs globālais maksimums ir optimāla risinājuma piedāvājums. 

 

6.zīm. Vulkāna krātera funkcija 

Ceturtajā nodaļā ir pamatots tas, ka, ja mēs šādas funkcijas maksimuma 
atrašanai pielietosim parastu ģenētisku algoritmu, tad tas atradīs tikai vienu vienīgu 
punktu. Tādā gadījumā, lai atrastu n punktus uz aploces, mums optimizācija ir 
jāatkārto n reižu. Ja algoritma beigu populācijas indivīdi atrastos vienmērīgi izkaisīti 
globālo  maksimumu   apgabalā,   tad  mēs   tādu  pat rezultātu  panāktu,  uzdodot 

 



populācijas lielumu vienādu ar n un izpildot maksimuma meklēšanu ar 
algoritmu tikai vienu reizi. Veicot maksimuma meklēšanu ar klasisko 
ģenētisko algoritmu, tā uzvedība (populācijas izmaiņa jeb pārvietošanās) 
izskatījās tāda, kā redzama 7.zīmējumā gadījumos a un b. Lai atrastu 
globālo maksimumu apgabalu riņķa līnijas formā, ģenētiskā algoritma 
uzvedībai ir jābūt tādai, kāda tā attēlota 7. zīmējumā gadījumā (c). 

 
7.zīm. Ģenētiskā algoritma uzvedība, meklējot krātera funkcijas maksimumu (a) un (b) 
salīdzinājumā ar tā vēlamo uzvedību (c) 

Ceturtajā nodaļā tiek piedāvāts ierobežotais ģenētiskais algoritms kā 
vienkāršots mākslīgās selekcijas modelis. 

Ceturtajā nodaļā ir parādīts, ka ideja ir šāda - populācija tiek sakārtota pēc 
parametra x1 vērtībām augošā secībā un sadalīta subpopulācijās, katrā subpopulācijā 
iekļaujot aptuveni līdzīgu indivīdu skaitu. Piemēram, ja populācijas lielums ir 200, 
tad, dalot šo populāciju 5 subpopulācijās, mēs iegūsim 40 indivīdus ar 
vismazākajām x1 vērtībām 1. subpopulācijā, 40 nākamos indivīdus ar jau lielākām 
x1 vērtībām nākamajā subpopulācijā un tā tālāk. Pēdējā, 5. subpopulācijā būs 40 
indivīdi ar vislielākajām x1 vērtībām. Ja optimizācija notiek divu parametru telpā, tad 
varam tāpat sadalīt pēc parametra x2 iegūstot subpopulāciju subpopulācijās. 
Pieņemsim, ka mēs vēlamies katru subpopulāciju sadalīt 3 subpopulāciju 
subpopulācijās. Tā kā 40 nedalās ar 3, tad sadalīsim tās katru 13 indivīdu, 13 
indivīdu un 14 indivīdu subpopulācijās. Lai varētu lietot vienkāršākus 
apzīmējumus, nodēvēsim subpopulācijās ar 40 indivīdiem katrā, kas sakārtoti pēc 
x1 lieluma par rasēm, bet subpopulācijās ar 13 vai 14 indivīdiem katrā par tautām. 
Tagad mēs varam labākai izpratnei aplūkot šo subpopulāciju modeli kā shematisku 
un vienkāršotu cilvēku sabiedrības modeli. Dažādu tautu cilvēki runā dažādās 
valodās, līdz ar ko tie nespēj saprasties. To mēs varam interpretēt kā krustošanās 
ierobežojumu. Indivīdiem būs iespēja krustoties tikai ar savas subpopulācijās jeb 
"tautas" indivīdiem. Selekcija būs visai populācijai kopīga. 

Tālāk ceturtajā nodaļā ir dots ierobežotā ģenētiskā algoritma apraksts, algoritma 
blokshēma un algoritma darbības skaitlisks piemērs, kurš ir pielietots 24 indivīdu 
lielai populācijai. Ierobežoto ģenētisko algoritmu apraksta sekojoši soļi: 

1. Gadījuma ceļā radīt sākuma populāciju (piemēram, sastāvošu no 200 indivīdiem); 
2. Izrēķināt katra indivīda fitnesa vērtību Yi un relatīvo fttnesa vērtību YRelative =Yi-Yo , 

kur Yo=min(Yj); 
3. Saglabāt starprezultātus; 
4. Piešķirt rases kārtas numuru: 



4.1. Pirmajiem 40 indivīdiem, kuriem parametra x1 vērtības ir viszemākās, piešķirt 
1. rases numuru; 

4.2. Nākamajiem 40 indivīdiem ar lielākam parametra x1 vērtībām piešķirt rases 
numuru vienādu ar 2; 

4.3. Nākamajiem 40 indivīdiem, kuriem ir vēl lielākas parametra x1 vērtības, 
piešķirt rases numuru vienādu ar 3; 

4.4. Nākamajiem 40 indivīdiem, kuriem ir vēl lielākas parametra x1 vērtības (kā 
rasēs nr. 1,2,3), piešķirt rases numuru vienādu ar 4; 

4.5. Atlikušajiem 40 indivīdiem, kuriem ir vēl lielākas parametra x1 vērtības (kā 
rasēs nr. 1, 2, 3,4), piešķirt rases numuru vienādu ar 5; 

5. Sadalīt katru rasi laulās, piešķirot tautas numuru: 
5.1. Pirmajiem 13 indivīdiem, kuriem ir viszemākās parametra x2 vērtības šajā 

rasē, piešķirt tautas numuru 1; 
5.2. Nākamajiem 13 indivīdiem, kuriem ir lielāka parametra x2 vērtības šajā rasē, 

piešķirt tautas numuru 2; 
5.3. Atlikušajiem 14 indivīdiem, kuriem ir vislielākās parametra x2 vērtības šajā 

rasē (lielākas kā tautām 1 un 2), piešķirt tautas numuru 3. 
6. Ciklā pa rasēm un ciklā pa tautām: Sakārtot indivīdus dilstošas Y vērtības secībā. 

Piešķirt pāru identifikācijas numurus: pirmajiem diviem indivīdiem numurs būs 1, 
nākamajiem diviem 2 un tā tālāk; (pārošanas operators) 

7. Krustot (1. zīmējumā attēlotais operators) vecākus (vienas rases un vienas tautas 
indivīdus ar vienādiem pāra identifikācijas numuriem) un tā rezultātā iegūt 2 
pēcnācējus (tomēr, ja vecāku visas parametru vērtības sakrīt, respektīvi, tiem ir 
vienādi fenotipi, tad mutēt abus divus bērnus un mutēt pirmo vecāku, izmainot 
vienu tā parametru). Ar "mutēt" nozīmē ģenerēt jaunu viena nejauši izvēlēta 
parametra vērtību pēc vienmērīga sadalījuma pa visu risinājumu apgabalu; 

8. Aprēķināt fitnesa funkcijas vērtību Y un relatīvā fitnesa funkcijas vērtību Y-Yo 
katram indivīdam; 

9. Aprēķināt izdzīvošanas varbūtību SELPROBi (ar kura katrs risinājums tiks selektēts 

nākamajai paaudzei) katram risinājumam kā 

 

 

10. Aprēķināt    kumulatīvō    varbūtību    CUMPROB ,     i-tajam    risinājumam   kā 
CUMPROB i-l ,+SELPROB i  . 

11. Veikt Population_Size reizes ruletes selekcijas operatoru; 
12. Pārbaudīt cikla skaitītajā vērtību: ja tā ir 200 tad beigt, citādi atgriezties uz soli 3.. 

Ceturtajā nodaļā tiek dots ierobežotā ģenētiskā algoritma skaitlisks piemērs 
"vulkāna krātera" funkcijas maksimumu atrašanai ar 24 indivīdu lielu populāciju. 

Ceturtajā nodaļā Šis skaitliskais piemērs sākas ar ierobežotā algoritma 
parametru uzdošanu: Populācijas lielums Population__Size=24, ciklu skaits 
Loop_Count=12, krustošanās varbūtība CrossoverRate=1, bērnu skaits ģimenē 
vienāds ar 2, krustošanas veids - "laukuma krustošana", optimizējamā funkcija -
"krātera funkcija" (skat. 4.1. zīm.), algoritma veids "ierobežotais", rasu skaits 
Race_Count=2, tautu skaits Nation_Count=2, parametru izmaiņas apgabals: 

-2.0 ≤ x1 ≤ 2.0       -2.0 ≤  x2 ≤ 2.0 

Ceturtajā nodaļā vispirms tiek parādīts, kā tiek uzģenerēta sākuma populācija. 
Parametru x1 un x2 vērtības tiek uzģenerēti kā nejauši gadījuma skaitļi intervālā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



[-2; 2]. Pēc tam tiek aprēķināta funkcijas vērtība y =f (xl, x2). Sākuma populācija, kāda 
tā tika iegūta eksperimentā, ir redzama 7.tabulā. 

 

Ceturtajā nodaļā ir paradīts, ka tālāka procedūra ir rases numuru uzdošana. To varam 
iztēloties kā populācijas sakārtošanu pieaugošas parametra xl vērtības secībā un augošu rases 
numuru piešķiršanu. Tā kā rasu skaits ir 2 (parametrs Race_Count=2), tad no 24 
risinājumiem 12 pirmie piederēs pirmajai rasei, bet otri 12 piederēs otrajai rasei. 

8. tabulā ir parādīti xl vērtību pieaugšanas secībā sakārtoti risinājumi ar piešķirtiem rasu 
numuriem. 

 



Ceturtajā nodaļā ir izklāstīts, ka talak notiek tautas numuru uzdošana. To varam 
iztēloties kā rases sakārtošanu pieaugošas parametra x; vērtības secībā un augošu tautas 
numura piešķiršanu. Šajā gadījumā, kad parametrs Nation_Count ir 2, katrai rasei piederošie 
risinājumi tiek sadalīti divās tautās, pirmajā no kurām ir risinājumi ar mazāku parametra X2 
vērtību, bet otrajā - ar lielāku. Tautās sakārtota populācija ir redzama 9. tabulā. 

 

Ceturtajā nodaļā ir paradīts, ka tālāk notiek katras tautas risinājumu saparošana pēc to 
fitnesa (labuma) vērtības. Pirmie tiks sapāroti tie risinājumi, kuru fitness (labums) ir 
vislielākais. Tas nozīmē to, ka katras tautas risinājumi tiek sakārtoti y vērtības samazināšanās 
kārtībā, un pēc tam tiem tiek piešķirti pāra numuri. Šādi sakārtoti dati ar pāra (jeb ģimeņu) 
numuriem ir redzami 10. tabulā. 

 

Ceturtajā nodaļā ir parādīti populāciju risinājumu sadalījumi rases un tautas. Sākuma 
populācijas sadalījums ir redzams 8. zīmējumā. 



 

8. am. Sākuma populācija - sadalīta rasēs un tautās, kā arī 
sapārota, un mērķa līnija, kas ir globālo maksimumu apgabals 

Ceturtajā nodaļā ir aprakstīts, ka tālāk notiek krustošanas operācija. 
Laukuma krustošana notiek tieši tāpat kā slāņainajā ģenētiskajā algoritmā. Bērnu 
parametri x1 un x2 tiek ģenerēti kā nejauši gadījuma skaitļi intervālā starp vecāku 
parametriem. Vienīgā atšķirība ir tā, ka abi vecāki ir ne tikai ar līdzīgām fitnesa 
vērtībām, bet arī ar līdzīgām parametru x1 un x2 vērtībām. 

No vecākiem radītos bērnus kopā ar to vecākiem var redzēt 11. tabulā. 

 

 
 

  

 



11. tabula ailes nosaukums "Race" vieta ir lietots saīsinājums Rn (no Race 
number), bet kolonas "Nation" nosaukuma vietā ir lietots saīsinājums Nn (no Nation 
number). 

Ceturtajā nodaļā ir izskaidrots, kā tālāk ierobežotais algoritms veic risinājuma ar 
vismazāko Y vērtību Y_min, atrašanu. Tas, ka izrādās, ir 48.risinājums, kurš pieder 
2.rasei, 2.tautai un ir 3.ģimenes tēvs ("father"). No 11. tabulas varam nolasīt, ka 
Y_min=2,08. Tālāk tiek aprēķinātas katra indivīda Y_Relative vērtības: 

 Y Relalive  i   =   Yi -  Y0 
Piemēram, 3.risinājumam: 

Y Relative 3 = Y3 - Ymi n = 9.72 - 2.08 = 7.64 

Aprēķinātās Y_Relative vērtības 48 risinājumiem ir paradītas 12. tabulā. Ar 
"NR" ir apzīmēts risinājuma kārtas numurs. 

 

Ceturtajā nodaļā ir parādīts, ka pēc tam tiek aprēķināta visu Y_Relative vērtību 
summa, un tā ir 310.67. Katra risinājuma izdzīvošanas varbūtību SELPROB 
aprēķina, katra risinājuma Y_Relative vērtību dalot ar 310.67: 

 

 

Piemēram, trešajam risinājumam SELPROB3 vērtības aprēķins notiktu šādi: 



Pēc tam notiek kumulatīvās varbūtības CUM PROBi aprēķins katram indivīdam. 
Ceturtajā nodaļā tiek paskaidrots, ka kumulatīvā varbūtība tiek aprēķināta, 

pieskaitot katra iepriekšējā risinājuma kumulatīvajai varbūtībai CUM PROBi-1 tekošā 
risinājuma izdzīvošanas varbūtību SELPROBi. Piemēram, trešajam risinājumam 
kumulatīvā varbūtība būs: 

CUM PROB3 = CUM PROB2 + SEL PROB3 = 0.0499 + 0.0246 = 0.0745 

Aprēķinātās varbūtības visiem 48 risinājumiem ir parādītas 13. tabulā. 

Izdzīvošanas varbūtības un  kumulatīvās varbūtības Tabula 13 

 

Ceturtajā nodaļā tiek izklāstīts, ka tālāk tiek veikta selekcija. Selekcija notiek ka 
kandidatrisinājumu atlase nākamajai paaudzei, atlasot no starppopulācijas, kas sastāv 
no vecāku un bērnu risinājumiem Tā notiek kā gadījumu skaitļu ģenerēšana 
population_size (populācijas lieluma skaitu) reizes. Šajā gadījumā ierobežotais 
ģenētiskais algoritms ģenerēja 24 gadījuma skaitļus intervālā ]0; 1]. Kad, piemēram, 
gadījuma skaitlis RAND=0.1789 tika uzģenerēts, varam no ruletes noteikt, ka šis 
skaitlis pieder ruletes segmentam, kas norāda uz astoto risinājumu (skat. 14. tab.). 
Kad kādā brīdī iegūstam RAND=0.1836 , kas atkal norāda uz to pašu risinājumu, 
skaitlis 0.1836 tiek saglabāts laukā RAND1. Tā kā katrs risinājums var tikt selektēts 
24 reizes lauki RAND2, RAND3, RAND4 kalpoja atkārtotas risinājuma izvēles 
gadījuma. Šajā eksperimentā parādījās tikai divreiz selekteti risinājumi, tāpēc pārējie 
lauki 14.tabulā nav parādīti. Visi selekcijas veikšanai nepieciešamie dati ir apkopoti 
14. tabulā. 



Selekcijas operatora veikšanai  nepieciešamie dati Tabula 14 

 

Tabulu kolonas ir šāda satura informācija: NR - risinājuma kārtas numurs, X1 -
risinājuma parametra x1 vērtība, X2 risinājuma parametra x2 vērtība, Y - risinājuma 
funkcijas f(x1, x2) vērtība, SELPROB - risinājuma izdzīvošanas varbūtība, 
KUMPROB - risinājuma kumulatīvā varbūtība, RAND - selekcijā uzģenerētais 
gadījuma skaitlis, kurš atbilst konkrētā risinājuma riņķa segmentam selekcijas ruletē, 
RAND1   -  tas pats,  kas  RAND,   tikai  attiecas uz atkārtotu  gadījuma   skaitļa 



uzģenerēšanu tam pašam segmentam, SELECTED - reižu, cik risinājums ir ticis 
selektēts, skaits. 

Selekcijas rezultātā iegūtā populācija ir redzama 15. tabulā. 

 

Ceturtajā nodaļā tiek izskaidrots, kā talak notiek otras populācijas sadalīšana 
rasēs, tautās un pāros un kā sākas atkal jaunas paaudzes iegūšana (skat. sapārotos 
2.paaudzes risinājumus 9.zīm). 

 

9. zīm. Pārošana 2. paaudzē 

No 9. zīmējuma ir redzams, ka 1.rases 1.tautas 3.pāra indivīdi ir ar ļoti līdzīgām 
parametru vērtībām, bet 1.rases 1.tautas 2.pāra abi vecāki sakrīt. Šādā gadījumā, tāpat 
kā slāņainā ģenētiskajā algoritmā notiek viena nejauši izvēlēta parametra mutācija 
abiem bērniem un mātei. 



Pēc tam ceturtajā nodaļā tiek izklāstīti veiktie sērijveida eksperimenti. Autors 
testē algoritma populāciju vienmēribu ar "vulkāna krātera" funkcijas, "ķebļa" 
funkcijas un "sinusveida bļodas" funkcijas palīdzību. Ierobežotā ģenētiskā algoritma 
efektivitāte ir salīdzinātas ar slāņainā un klasiskā ģenētiskā algoritma efektivitāti. 

"Ķebļa funkcijai" ir četri globāli maksimumi divu parametru definīcijas 
apgabalā. Šīs testa funkcijas grafiskais attēls redzams 10.zīmējumā gadījumā (a), bet 
tās projekcija pie x2=0 ir redzama 10.zīmējumā gadījumā (b). 

 

10.zīm. Funkcija, ar kuras palīdzību tika (estēta algoritma populācijas sadalījuma 
vienmēriba: a -grafiskais attēlojums divu parametru telpā, b - projekcija pie x2 = 0 

Šo funkciju apraksta analītiskās izteiksmes (1), (2) un (3). Parametru izmaiņas 
apgabals ir: 

-1 ≤ x1 ≤ 7        -1 ≤ x2 ≤ 7 

"Vulkāna krātera" funkcija jau iepriekš tika aprakstīta ar izteiksmēm (9), (10) un 
(11) un tās attēls ir redzams 6. zīmējumā. 

Tās parametru izmaiņas apgabals sērijveida eksperimentos bija: 

 

"Sinusveida bļodas funkcija ir attēlota 2. zīmējuma a gadījumā." Tās apraksts 
jau bija uzdots iepriekš ar funkcijas vienādojumu (4). Pārmeklēšanas apgabals šajos 
eksperimentos bija sekojošs: 

- 0.75 5 ≤ x1  ≤ 0.75        - 0.75 ≤ x2 ≤, 0.75 

Sērijveida eksperimentu galvenais mērķis bija: 
1) Pārliecināties,   ka   ierobežotais   ģenētiskais   algoritms   ir   spējīgs   veikt 

meklēšanu pretējos telpas virzienos, kamēr klasiskais to nespēj. 
2) Pārliecināties, ka ierobežotajam ģenētiskajam algoritmam ir vienmērīgāks 

populācijas mākoņa sadalījums kā klasiskajam ģenētiskajam algoritmam. 



Ceturtajā nodaļa ir pamatots, kāpēc eksperimenti apstiprināja to, ka algoritmi, 
kuri ir spējīgi atrast tikai vienu risinājumu 6. zīmējumā attēlotajai "vulkāna krātera" 
funkcijai (klasiskais ģenētiskais algoritms), arī šai "ķebļa" funkcijai ar spēj īgi atrast 
tikai vienu no maksimumiem. Un otrādi, tie ģenētiskie algoritmi, kuri ir spējīgi atrast 
vairākus risinājumus 6. zīmējumā attēlotajai "vulkāna krātera" funkcijai, ir spējīgi 
paturēt vairāk ka vienu risinājumu Šai testa funkcijai. 

Ceturtajā nodaļā rezultāti tika vizuāli salīdzināti gan ar fiksētu populācijas 
stāvokļu, gan ar konverģences līkņu palīdzību. 

Ceturtajā nodaļā ir izskaidrots, kāpēc veicot krātera funkcijas maksimizēšanas 
uzdevumu ar ierobežoto algoritmu, rezultāti bija ievērojami labāki, kā tie, kas tika 
iegūti, pielietojot slāņaino algoritmu skat. (11. zīm). 

 
11.zīm. Krātera funkcijas maksimuma meklēšana, sadalot populāciju subpopulācijās - rasēs un 
tautās: 1.paaudze (zīmējums a), 8.paaudze, 16.paaudze un 100.paaudze (zīmējums b) 

Ceturtajā nodaļā ir pamatots, kāpēc 11. zīmējuma attēlotajā 1. paaudzē visi 
indivīdi ir izkārtoti pa risinājumu apgabalu vienmērīgi. Visas "rases" aizņem vienādu 
teritoriju, tāpat visas tautas aizņem vienādu teritoriju. Sākoties populācijas sacensībai 
par izdzīvošanu saskaņā ar uzdoto fitnesa funkciju, nācijas steidzas pavairot tos 
indivīdus, kuru fitnesa vērtības ir vislielākās. Krustošanās ierobežojums, kas atļauj 
krustošanos tikai nācijas iekšienē nepieļauj viena atsevišķa indivīda dominēšanu pār 
visu populāciju un nodrošina lielu risinājumu daudzveidību. 

Sērijveida eksperimenti parādīja, ka ierobežotais ģenētiskais algoritms ir spējīgs 
veikt telpas pārmeklēšanu četros dažādos virzienos labāk kā klasiskais ģenētiskais 
algoritms vai slāņainais ģenētiskais algoritms. 



Piektajā nodaļā ir piedāvāts autora izstrādātais ierobežotais ģenētiskais 
algoritms Pareto kopas noteikšanai daudzkriterialas optimizācijas uzdevumos. Ir 
izklāstītas Pareto kopas noteikšanas problēmas daudzkriteriālās optimizācijas 
uzdevumos. Tās sākumā ir izklāstīta maxi-min un maxi-max lēmumpieņemšanas 
stratēģijas un tas, kā tās izmantot optimizācijā ar ģenētisko algoritmu. 

Piektajā nodaļā ir apskatītas divas funkcijas, kuras attēlotas 12. zīmējumā 
gadījumā a. Ir redzama, ka to globālie maksimumi veido paralēlas diagonālveida 
līnijas, un tie ir vienāda lieluma. Tad mās varam izvēlēties šādas daudzkriteriālā 
optimizācijā populāras stratēģijas- maxi-min, kad par fitnesa funkciju katrā 
risinājumu telpas punktā tiek pieņemta minimālā no abu (vispārīgā gadījumā - no 
visu) kritēriju vērtībām un maxi-max, kad par fitnesa funkciju katrā risinājumu telpas 
punktā tiek pieņemta maksimālā no abu (vispārīgā gadījumā - no visu) kritēriju 
vērtībām. Izmantojot Šīs stratēģijas, daudzkriteriālās optimizācijas uzdevums tiek 
novests līdz viena kritērija optimizācijai, turklāt, ģenētiskā algoritma uzvedība būs 
katrā gadījumā savādāka. Ja mēs salīdzinām sākuma populāciju maxi-min stratēģijas 
izmantošanas gadījumā (12.zīmējums b) un sākuma populāciju maxi-max stratēģijas 
izmantošanas gadījumā (12.zīmējums c), tad redzam, ka b gadījums parāda, ka 
algoritms tieksies sasniegt risinājumus, kur abas kritēriju vērtības ir pietiekami labas, 
kamēr c gadījums parāda, ka algoritms centīsies saglabāt risinājumus, kur viena no 
abu kritēriju vērtībām ir maksimāla, neskatoties uz otra kritērija vērtību. 

Matemātiski abas funkcijas var tikt aprakstītas ar sekojošām izteiksmēm: 

 

(12) 

(13a) 
 
(13b) 

(14) 

Pie kam, izteiksme 13a attiecas uz funkciju Fl, bet izteiksme 13b attiecas 
uz funkciju F2. 

Parametru intervāli ir sekojoši: 

-1 ≤ x1 ≤ 3         

-1 ≤ x2 ≤ 3 

Kā redzams no funkciju analītiskās izteiksmes, maksimālā funkciju 
vērtība ir 18.5. 

 



 

12.zīm. Funkcijas multikriteriālai optimizācijai (a) un to optimizācijai atbilstošās sākuma 
populācijas pielietojot maxi-min stratēģiju (b) un pielietojot maxi-max stratēģiju (c). 
Līmeņa plakne (gadījumos b, c parāda populācijas fitnesa vidējo vērtību. 

Tālāk piektajā nodaļā ir aprakstīta daudzkriteriālā optimizācija ar ģenētisko 
algoritmu, neizmantojot lēmumpieņemšanas stratēģijas. Ja mēs daļai indivīdu par 
fitnesa funkciju izvēlēsimies vienu kritēriju, bet daļai - citu nejaušā ceļā izvēlētu 
kritēriju, tad optimizācija notiks pēc dažādiem kritērijiem vienlaikus (skat. sākuma 
populāciju 13.zīm). 

 

13.zīm. Sākuma populācija divu kritēriju 
vienlaicīgai optimizācijai, neizmantojot maxi-
min un maxi-max stratēģijas. Līmeņa plakne 
parāda populācijas fitnesa vidējo vērtību.. 

Piektajā nodaļā ir eksperimentāli pieradīts, ka veicot divu kritēriju-vienlaicīgu 
optimizāciju, neizmantojot maxi-min un maxi-max stratēģijas, bet gan izvēloties par 
fitnesa funkciju kādu no parametriem nejauša ceļā, labāko risinājumu kopa sakrīt ar 
Pareto kopu. Abu 13.zīmējumā attēloto kritēriju maksimizēšanā Pareto kopa ir 
laukums starp abiem funkciju "čukuriem" (maksimumu taisnēm). Šis laukums 
14.zīmējumā ir iekrāsots. 

 

 

 

 

 



 

14.zīm. Pareto kopa 12.zīm. attēloto funkciju maksimizēšanas gadījumā. Ierobežota 
ģenētiskā algoritma 1.paaudze un 50. paaudze pie apakšpopulāciju skaita vienāda ar 4 (2 rases un 
2 tautas katrā rasē) 

Pēc tam piektajā nodaļā ir aprakstīts ierobežota ģenētiska algoritma paplašināto 
iespēju raksturojums. Tas sākas ar ierobežotā ģenētiskā algoritma skaitlisku piemēru 
divu "paralēlu lauztu plakņu" (skat. funkciju trīsdimensiju attēlus 12. .zīmējuma 
a gadījumā ) funkciju vienlaicīgai maksimuma meklēšanai. 

Pieņemsim, ka mums ir jāveic kritēriju, kuri ir attēloti 12. zīmējuma a gadījumā, 
vienlaicīgu maksimuma meklēšanu, izmantojot ierobežoto ģenētisko algoritmu ar 
populācijas lielumu 24. Šis skaitliskais piemērs sākas ar ierobežotā algoritma 
parametru uzdošanu: Populācijas lielums Population_Size=24, krustošanās varbūtība 
Crossover_Rate=1, ciklu skaits Loop_Count-6, rasu skaits Race_Count-2, tautu 
skaits Nation_Count=2, krustošanas veids - laukuma krustošana, optimizējamās 
funkcijas - divas "paralē lu  lauztu plakņu" funkci jas (skat.  12. zīmē juma a 
gadījumu.). 

Piektajā nodaļā tiek parādīts, ka vispirms tiek uzģenerēta sākuma populācija. 
Parametru x1 un x2 vērtības tiek uzģenerēti kā nejauši gadījuma skaitļi intervālā [-
1; 3]. Pēc tam tiek aprēķinātas abu kritēriju vērtības FUNC_1 un FUNC_2. Tad, ja 
nejauša gadījuma skaitļa RAND ∈ ]0; 1] vērtība ir mazāka vai vienāda ar 0.5, tad 
fitnesa vērtība tiek piešķirta vienāda ar pirmā kritērija skaitlisko vērtību y=FUNC_1, 
pretējā gadījumā - ar otra kritērija skaitlisko vērtību y=FUNC_2. 

Konkrētā eksperimentā uzģenerēta sākuma populācija bija ar šādiem datiem 
(skat. 16. tabulu): 

 



No 16. tabulas varam redzēt, ka katram risinājumam piemīt gan vērtība FUNCl, 
kas ir pirmā kritērija skaitliskā vērtība, gan vērtība Func2, kas ir otrā kritērija 
skaitliskā vērtība, turklāt tās nesakrīt. Tāpat katram risinājumam ir piekārtota mērķa 
vērtība, kas ir viena no FUNCl un FUNC2 vērtībām (pie kam izvēlēta nejaušā ceļā). 

Piektajā nodaļā tiek nodemonstrēts, kā tālāk notiek rases numura piešķiršana 
indivīdiem, sakārtojot tos pēc parametra x1. Indivīdi ar rases numuriem ir attēloti 
17. tabula. 

 

Piektajā nodaļā ir aprakstīts, ka tālāk katra rase vēl tiek sakārtota pēc parametra  
un sadalīta tautās. Tautās sadalīta populācija ir attēlota 18. tabulā. 

 

Tālāk notiek Tautu sadalīšana ģimenēs atkarībā no to Y vērtības (skat. 15. zīm.). 
iekrāsotais laukums ir mērķa apgabals (Pareto kopa). 

 

 

 

 

 
 



 

15. zīm. Sākuma populācija, sadalīta rasēs, nācijas un sapārota 

Tālāka algoritma darbība ir līdzīga, kā tā bija parādīta piemēra ar vienas 
funkcijas maksimizēšanu, izmantojot ierobežoto ģenētisko algoritmu. Populāciju 
izvietojums nākamajās 4 paaudzēs ir redzams 16. zīm. 

 

16.zīm. Populāciju izvietojums pa rasēm, tautām un pāriem 2., 3., 4. un 5.paaudzē, vienlaicīgi 
maksimizējot divas "paralēlu lauztu plakņu" funkcijas ar ierobežoto ģenētisko algoritmu 

Pēc tam piektajā nodaļā ir izklāstīta ierobežotā algoritma pielietošana n 
kritēriju optimizācijai. Ierobežoto ģenētisko algoritmu apraksta līdzīgi soļi, kādi tie 
bija viena kritērija optimizācijai. Atšķirības, kas parādās, optimizējot vairāk kā vienu 
kritēriju, ir slīpā kursīvā: 

1. Gadījuma ceļā radīt sākuma populāciju (piemēram, sastāvošu no 200 indivīdiem); 
2. Nejaušā ceļā izvēlēt vienu kritēriju katram indivīdam, pēc kura tas tiks optimizēts 

(ja uzģenerētais gadījuma skaitlis ≤ (l/n)*m, tad m-tais kritērijs);  
3. Izrēķināt katra indivīda fitnesa vērt ību Y un relatīvo fitnesa vērt ību Y-Yo pēc tam 

izvēlētā kritērija vērtības; 
4. Saglabāt starprezultātus; 
5. Piešķirt rases kārtas numuru: 

 
5.1. Pirmajiem 40 indivīdiem, kuriem parametra x1 vērtības ir viszemākās, piešķirt 

1. rases numuru; 
5.2. Nākamajiem 40 indivīdiem ar lielākām parametra x1 vērtībām piešķirt rases 

numuru vienādu ar 2; 

 

 

 



5.3. Nākamajiem 40 indivīdiem, kuriem ir vel lielākas parametra x1 vērtības, piešķirt 
rases numuru vienādu ar 3; 

5.4. Nākamajiem 40 indivīdiem, kuriem ir vēl lielākas parametra x, vērtības (kā rasēs nr. 
1,2, 3), piešķirt rases numuru vienādu ar 4; 

5.5. Atlikušajiem 40 indivīdiem, kuriem ir vēl lielākas parametra x1 vērtības (kā rasēs nr. 
1,2, 3, 4), piešķirt rases numura vienādu ar 5; 

6. Sadalīt katru rasi tautās, piešķirot tautas numura: 
6.1. Pirmajiem 13 indivīdiem, kuriem ir viszemākās parametra x2 vērtības šajā rasē, piešķirt 

tautas numuru 1; 
6.2. Nākamajiem 13 indivīdiem, kuriem ir lielāka parametra x2 vērtības šajā rasē, piešķirt 

tautas numuru 2; 
6.3. Atlikušajiem 14 indivīdiem, kuriem ir vislielākās parametra x2 vērtības šajā rasē 

(lielākas kā tautām 1 un 2), piešķirt tautas numuru 3. 
7. Ciklā pa rasēm un ciklā pa tautām: Sakārtot indivīdus dilstošas Y vērtības secībā. 

Piešķirt pāru identifikācijas numurus: pirmajiem diviem indivīdiem numurs būs 1, 
nākamajiem diviem 2 un tā tālāk; (pārošanas operators) 

8. Krustot (1.zīmējumā attēlotais operators) vecākus (vienas rases un vienas tautas indivīdus ar 
vienādiem pāra identifikācijas numuriem) un tā rezultātā iegūt 2 pēcnācējus (tomēr, ja vecāku 
visas parametru vērtības sakrīt, respektīvi, tiem ir vienādi fenotipi, tad mutēt abus divus bērnus 
un mutēt pirmo vecāku, izmainot vienu tā parametru). Ar "mutēt" nozīmē ģenerēt jaunu viena 
nejauši izvēlēta parametra vērtību pēc vienmērīga sadalījuma pa visu risinājumu apgabalu; 
9. Nejaušā ceļā izvēlēt vienu kritēriju katram indivīdam, pēc kura tas tiks optimizēts (ja 
uzģenerētais gadījuma skaitlis≤ (1/n)*m, tad m-tais kritērijs); 
10. Aprēķināt fitnesa funkcijas vērtību Y un relatīvā fitnesa funkcijas vērtību Y-Yo katram 

indivīdam pēc tam izvēlētā kritērija vērtības; 

11. Aprēķināt izdzīvošanas varbūtību SELPROBi (ar kuru katrs risinājums   tiks 

selektēts nākamajai paaudzei) katram risinājumam kā 
 
 
 
12. Aprēķināt    kumulatīvo    varbūtību    CUMPROB i ,    i-tajam    risinājumam    ka 

CUMPROB i-1+ SELPROB i  . 
13. Veikt Population_Size reizes ruletes selekcijas operatoru; 
14. Pārbaudīt cikla skaitītāja vērtību: ja tā ir 100 tad beigt, citādi atgriezties uz soli 4. 

Piektās nodaļas beigās ir aprakstīti daudzkriteriālajā optimizācijā veiktie sērijveida 
eksperimenti. Eksperimentos tika veikts divu "paralēlo lauzto plakņu" (skat. 12, zīm. a 
gadījumu) maksimuma meklēšanas uzdevums parametru izmaiņu apgabalā x1∈] - 1; 3] un 
x2∈]-l; 3] ar klasisko ģenētisko algoritmu, slāņaino ģenētisko algoritmu un ierobežoto 
ģenētisko algoritmu. Pēc tam tika risināts divu "vulkānu krāteru" funkciju (skat. 17.zīm. 
gadījumu a) maksimumu meklēšanas uzdevums parametru izmaiņas apgabalā x1,∈] -2.0; 
2.0] un x2∈]-2.0;  2.0] ar šiem pašiem algoritmiem. 

Abos gadījumos tika izmēģinātas gan Maxi-Min, gan Maxi-Max, gan bezstratēģiju 
pieeja. 

Abu "lauzto plakņu" funkciju vienādojumi tika jau doti iepriekš (skat. izteiksmes 
(12), (13a), (13b) un 14). 

Abas "vulkāna krāteru"  funkcijas  var  tikt aprakstītas ar izteiksmēm: 

 



kur 

(15) 

(16a
) 
(16b
) 

(17) 

Parametru izmaiņas apgabals: 

- 2  <  x1  ≤ 2       -2< x2 ≤ 2 

Izteiksmes (16a) un (16b) abas apraksta FB , pie kam. pirmā izteiksme (16a) 
attiecas uz kritēriju Fl, bet (16b) izteiksme, attiecas uz kritēriju F2 (skat. abu 
kritēriju krustošanos 17.zīm.). 

 

I7. zīm. Divu "vulkāna krāteru" funkciju krustošanās: a - telpisks attēls, b - šķēlums ar plakni x2=0 

No 17.zīmējumā redzamajiem funkciju krustošanas attēliem ir skaidrs, ka šo 
divu kritēriju vienlaicīgas maksimizēšanas atrisinājums ir divi punkti A un B (skat. 
17.zīm. gadījumu a), kuros abu kritēriju vērtības ir maksimālas. Šī uzdevuma 
veikšanai Maxi-Min stratēģija eksperimentos apstiprinās kā vispiemērotākā Pareto 
kopas risinājumu atrašanai. 

Sestajā nodaļā  ir aprakstīts  izstrādāto ģenētisko  algoritmu praktisks 
pielietojums optimizācijas problēmas risināšanai. 

Ir nepieciešams atrast optimālus svara vektorus neironu tīklam. Ir zināms, ka 
katram neironu elementam ar svariem wi; ieejas signāliem xi un izejas signālu o , 
kā pārvades funkcija tiek izmantota sigmoidāla funkcija, kuras vienādojums: 

 

 

  



Sigmoidālās funkcijas attēls ir redzams 18.zīmējumā. 

 
18. zīm. Sigmoidālās funkcijas attēls 

Neironu tīkls ir paredzēts nepārtraukta XOR (izmantojoša reālus skaitļus) uzdevuma 
atrisināšanai, un tas tiek apmācīts, izmantojot apmācības kopu, kas ir redzama 19.tabulā: 

 

Uzdevums ir maksimizēt minimālo no visām ar dotajiem apmācības piemēriem 
iegūtajām fitnesa vērtībām L. 

Dotā neironu tīkla struktūra ir redzama 19. zīmējumā. 

 

19.zīm. Neironu tikla struktūra nepārtrauktas XOR funkcijas veikšanai 



 

20.zīm. Ģenētiskā algoritma genotipa struktūra neironu tikla svaru optimizācijas uzdevumā 

Uzdevuma veikšanai tika izmantoti Wright ģenētiskais algoritms, klasiskais 
ģenētiskais algoritms un slāņainais ģenētiskais algoritms. No veiktajiem 
eksperimentiem un to rezultātiem varēja secināt, ka slāņainais ģenētiskais algoritms 
šo optimizācijas uzdevumu atrisina daudz īsākā laikā kā klasiskais ģenētiskais 
algoritms, jo 18 eksperimentos populāciju fitnesa vidējā vērtība sasniedza maksimāli 
iespējamo klasiskajam ģenētiskajam algoritmam 50.paaudzē, bet slāņainajam 
ģenētiskajam algoritmam jau 30.paaudzē (skat. 21.zīm. b un c). Wright algoritmam 
populācijas vidējās vērtības uzlabošanās turpinājās pat vēl 100.paaudzē (skat. 
21.zīm. a). 

Eksperimentos ar Wright algoritmu 4 no 18 nekonverģēja uz globālo 
maksimumu (kura vērtība ir 1), bet gan uz vērtību 0.4, kas, iespējams, ir funkcijas 
lokālais maksimums. Visos ar Wright algoritmu veiktajos eksperimentos populācijas 
vidējā vērtība vienmēr bija mazāka par tās maksimālo vērtību, kas var tikt izskaidrots 
ar mutāciju ietekmi (mutācijas iestāšanās varbūtība bija 0.2). Šis faktors arī liecināt 
par algoritma nespēju atrast risinājumu ar pietiekoši lielu precizitāti. 

 

21.zīm. Populāciju vidējās un maksimālās fitnesa vērtības 18 eksperimentos, optimizējot 
19.zīmējumā attēlotā neironu līkla svaru vektorus ar: a - ar Wright algoritmu, b - ar klasisko 
ģenētisko algoritmu, c - ar slāņaino ģenētisko algoritmu 

Eksperimentos ar klasisko ģenētisko algoritmu konverģence uz risinājumu, 
kas nebija optimāls, tika novērota 6 eksperimentos no 18, pie kam 5 eksperimentos 
vidējā populācijas vērtība stabilizējās pie vērtības 0.5, bet vienā - pie vērtības 
0.4. Eksperimentos, kuri bija veiksmīgi, šis algoritms nodrošina globālā 
maksimuma atrašanu, jo populācijas fitnesa vidējā vērtība un maksimālā vērtība 
sakrīt ar globāla maksimuma vērtību (respektīvi, 1.0). 

Dota neironu tīkla struktūra tika attēlota ar genotipu kā reālu parametru virkni, 
pavisam 17 parametru garu. Tās struktūra ir redzama 20. zīmējumā. 



Slāņainais ģenētiskais algoritms nespēja atrast globālo maksimumu 1 
eksperimentā no 18. Eksperimenti, kas bija veiksmīgi, raksturojas ar strauju populācijas 
vidējās fitnesa vērtības pieaugumu pirmajās 15-20 paaudzēs. Sevišķi straujš šis pieaugums 
bija 5 eksperimentos ar slāņaino ģenētisko algoritmu, kad populācijas vidējā fitnesa vērtība 
sasniedza maksimāli iespējamo jau pirmajās 10 paaudzēs. 

Tika veikti 18 eksperimenti arī ar ierobežoto ģenētisko algoritmu (skat. 22.zīm a un 
b), tomēr tie bija tik laikietilpīgi, ka varēja secināt, ka šī algoritma pielietošana dotā uzdevuma 
atrisināšanai nav labākais risinājums. Katrs eksperiments ilga apmēram 2,5 stundas 
(salīdzinājumam - slāņainais algoritms vienu eksperimentu veica apmēram 30 minūtes, 
klasiskais un Wright algoritms - tikai 20 minūtes). Visu eksperimentu beigu nosacījums bija 
pārbaude, vai paaudžu skaits ir vai nav sasniedzis 100. Visu eksperimentu populācijas 
lielums bija 800, bet ierobežotajam ģenētiskajam 1600, jo tas pie mazāka populācijas lieluma 
vispār nebija spējīgs sākt strādāt (jo tad kādā no apakšpopulācijām visu indivīdu fitness bija 0). 

 

22. zīm. Populāciju  vidējās un maksimālās fitnesa vērtības, optimizējot 19. zīmējumā attēlotā 
neironu tīkla svaru vektorus ar ierobežoto ģenētisko algoritmu 

Ierobežotais algoritms 4 eksperimentos no 18 nekonverģēja uz globālo maksimumu 
(skat. 22.zīm. b), kas ir līdzīgs rādītājs kā Wright algoritmam, tomēr fitnesa vidējās vērtības 
pieauguma straujums ir tikai nedaudz mazāks kā slāņainajam ģenētiskajam algoritmam. 

Pēc tam sestajā nodaļā ir aprakstīts ģenētisko algoritmu pielietojums neironu tīkla, kurš 
veic ar roku rakstītu ciparu atpazīšanu, svara optimizācijā. 

Eksperimentiem tika izmantoti dati no ar roku rakstītiem cipariem un to kodiem, kodētiem 
pēc 9 atšķirīgām pazīmēm. Pirmajos eksperimentos likās interesanti pētīt visu ciparu (no 0 līdz 
9) atpazīšanu. Tika izveidota neironu tīkla struktūra ar 9 ieejām, 6 neironiem pirmajā slānī un 10 
neironiem otrajā slānī. Taču palaižot programmu, izrādījās, ka neironu tīkls ir pētījumam 
atvēlētajām skaitļošanas jaudām pārāk milzīgs (pārpildījās datora atmiņa, stundām ilgi notika 
darbības ar datu bāzēm), tāpēc tika 



izveidota jauna tīkla struktūra ar tikai 5 neironiem pirmajā slānī un 3 neironiem (ciparu "1", 
"2" un "3" atpazīšanai) otrajā slānī. Šī neironu tīklu struktūra, kuras svaru optimizācijai tika 
pielietoti ģenētiskie algoritmi, ir attēlota 23.zīmējumā. 

 

23.zīm. Neironu tīkla struktūra ar roku rakstītu ciparu "1", "2", un "3" atpazīšanai 

Pēc tam sestajā nodaļā ir parādīts, ka tīkla piemērotības aprēķināšanai tika izmantoti 
sekojoši dati (skat. 20.tabulu). 

 



Par pārvades funkciju tika izmantota 18.zīmejuma redzama sigmoidāla funkcija, arī neironu svaru 
parametru sakārtojums reālo parametru virknē bija analoģisks tam, kāds redzams 20.zīmējumā, tikai 
šajos eksperimentos virkne sastāvēja no 68 parametriem, nevis tikai 17. Sakarā ar to, ka optimizācija ir 
jāveic 68 parametru telpā, šo parametru dažādu vērtību kombinācijas dod arī dažādas izejas signālu 
vērtības, padodot ieejās apmācības piemērus no 20.tabulas. Katra neirona svērtais ieejas signāls arī Šajā 
gadījumā tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas: 

 

Tā kā šim neironu tīklam ir 68 dažādas svaru vērtības, pat vērtības 0.00001 iegūšana šī komplicētā 
neironu tīkla izejā pie nejauši ģenerētām svaru vērtībām būs ļoti reta parādība. Tā, piemēram, vienā no 
eksperimentiem bija jāuzģenerē 3820447 gadījuma risinājumi, lai iegūtu 50 risinājumus, kuru piemērotība 
sasniedza 0.00001. Tādējādi, sākuma populācija tika veidota nevis kā nejauši ģenerēta risinājumu kopa, 
bet gan ka nejauši ģenerēta un pēc piemērotības vērtības atlasīta risinājumu kopa. 

Sestajā nodaļā ir parādīts arī piemērotības aprēķins. Katra svaru vērtību komplekta piemērotība 
tika vērtēta atkarībā no kļūdu lielumiem. Kļūdas lielums i-tajai tīkla izejai k-tajam apmācības piemēram 
ir: 

Ei
k=|d i

k-ο i
k|       ,kur  i = l, 2, 3    ,bet   k = l,2...15 

Katras neironu tīkla izejas piemērotību konkrētam apmācības piemēram aprēķina: 
L i

k  = 1 - Ei
k        , kur  i = l, 2, 3    , bet   k = I,2 ...15 

Kopējo risinājuma piemērotību aprēķina: 

L = min(Li
k )        ,kur  i = l, 2, 3    ,bet   k = l,2...15 

No šīs formulas ir redzams, ka ja kaut viena no aprēķinos iegūtajām E vērtībām bija 
lielāka par 0.99999, tad visa kopējā risinājuma piemērotība bija mazāka par 0.00001, un tā 
netika ietverta sākuma populācija. Ja, turpretī, šāda zema piemērotība bija kādam no vecākiem 
ģenerētajiem bērniem, tad tas turpināja piedalīties algoritma darbībā. 

Sestajā nodaļā ir parādīti eksperimentu rezultāti (skat. 24 . .zīm.) 

 

24.zīm. Ar roku rakstītu ciparu "1", "2", un "3" atpazīšana - vidējās un maksimālās piemērotības 
vērtības 10 eksperimentos vidēji: a - Wright ģenētiskais algoritms, b - klasiskais ģenētiskais 
algoritms, 3 - slāņainais ģenētiskais algoritms 



No 24.zīmējumā attēlotajām konverģences līknēm var secināt, ka slāņainais ģenētiskais 
algoritms visos 10 eksperimentos ir atradis risinājumu (skat. 24. zīm. c) , pie kam tam ir bijis 
nepieciešams risinājuma atrašanai daudz mazāks paaudžu skaits kā Wright ģenētiskajam 
algoritmam (skat. 24. zīm. a). Klasiskais ģenētiskais algoritms 9 eksperimentos no 10 parādīja 
priekšlaicīgu konverģenci, koncentrējot populāciju ap risinājumiem, kuri neatradās 
piemērotības funkcijas globālajā maksimumā (skat. 24. zīm. b gadījumu). Tāpat no šiem 
eksperimentiem ir redzams, ka Wright ģenētiskais algoritms daudzdimensiju telpa strādā 
daudz efektīvāk par klasisko ģenētisko algoritmu, kas pie maza dimensiju skaita bija pretēji. Tas 
ir izskaidrojams ar to, ka Wright algoritmā krustošanas operators nozīmē risinājumu parametru 
vērtību rekombinēšanu, un ja šis vērtības ir tikai divas, tad šīs rekombinēšanas iespējas nav tik 
plašas kā tad, ja šīs vērtības ir 68. 

Pirmo piecu eksperimentu piemērotību vērtības ir redzamas 25. zīmējumā. 

 
a b c 

25.zīm. Ar roku rakslīlu ciparu '1", "2", un "3" atpazīšana - vidējās un maksimālās piemērotības vērtības 5 
pirmajos eksperimentos vidēji: a - Wright ģenētiskais algoritms, b - klasiskais ģenētiskais algoritms, 3 - 
slāņainais ģenētiskais algoritms 

Ciparu atpazīšana nebija iespējams pielietot ierobežoto ģenētisko algoritmu, jo tas tērētu 
ļoti lielus laika resursus, turklāt slāņainais algoritms ar Šo uzdevumu tiek galā tik labi, ka tas 
pierāda, ka populācijas sadalīšana apakšpopulācijās šajā gadījumā nav nepieciešama, un tā pat 
varētu ne tikai paildzināt eksperimentus, bet arī pasliktināt rezultātus (skat. iepriekšējā 
pielietojuma rezultātus 22. zīmējumā). 

Septītajā nodaļā ir doti secinājumi un ir aprakstītas piedāvāto algoritmu galvenās 
priekšrocības un trūkumi Tāpat ir izklāstīta tālāko pētījumu perspektīva. 

Pielikumā ir piedāvāts programmnodrošinājuma apraksts eksperimentu veikšanai ar 
ģenētiskajiem algoritmiem. Programmnodrošinājuma izstrādāšanai ir izmantots FoxPro 2.6 Dos 
sistēmai. 



DARBA PAMATREZULT ĀTI 

Doktora darba rezultāti ir sekojoši: 

1. Ir   eksperimentāli pierādīta   iespēja   izmantot  ģenētisko  algoritmu  jaunu 
risinājumu ģenerēšanai multikriteriālas optimizācijas gadījuma. Ir noformulēta 
un  teorētiski nopamatota  ģenētisko algoritmu   nespēja  ģenerēt   "sliktus" 
risinājumus, apmācoties no "labo" risinājumu kopas. Ir izstrādāta programma 
"Genalg", kas domāta jaunu risinājumu ģenerēšanai ar ģenētiskā algoritma 
palīdzību konkrētajam specifiskajam uzdevumam. 

2. Ir noformulēta ģenētisko algoritmu priekšlaicīgas konverģences problēma. Tā 
ir izpētīta multimodālu funkciju optimizācijas gadījumā un teorētiskā ceļā ir 
analizēti tās cēloņi. 

   3. Ir izstrādāts ģenētisks algoritms (ierobežotais ģenētiskais algoritms), kurš ir 
īpaši piemērots multimodālu funkciju optimizācijai. Šī algoritma uzvedība ir 
pētīta salīdzinājumā ar klasiskā ģenētiskā algoritmu uzvedību eksperimentāli. 
Atšķirības algoritmu uzvedībā ir pamatotas teorētiski. 

4. Ir izpētītas optimizācijas problēmas gadījumā, kad funkcija satur globālu 
maksimumu apgabalus. Ir veikti eksperimenti ar ģenētiskajiem algoritmiem, 
mēģinot panākt, lai risinājumos tie pārstāvētu  visu risinājumu apgabalu 
vienmērīgi. Ir izstrādāti algoritmi, kuri ar šo uzdevumu tiek galā labāk kā 
klasiskais ģenētiskais algoritms (ierobežotais ģenētiskais algoritms). Ir radīta 
jauna testa funkcija šīs algoritmu īpašības testēšanai. 

5. Ir eksperimentāli izpētīta ģenētiskā algoritma spēja atrast Pareto kopas 
elementus daudzkriteriālas optimizācijas gadījumā. īr teorētiski nopamatota 
ģenētiskā algoritma nespēja pārstāvēt savos risinājumos visu Pareto kopu 
vienmērīgi.  Ir izstrādāti algoritmi, kuri ar šo uzdevumu  veic labāk kā 
klasiskais ģenētiskais algoritms. Ir radīts jauns daudzkriteriāli funkciju testa 
piemērs (sastāvošs no divām funkcijām) šīs algoritmu īpašības pētīšanai 

6. Ir izstrādāta programmnodrošinājums "Rgenalg", kas domāta reālo ģenētisko 
algoritmu izmantošanai reālu parametru funkciju optimizācijai. Tas var tikt 
izmantots gan vienas funkcijas optimizācijai, gan arī divu kritēriju vienlaicīgai 
optimizācijai. 

7. Ir izstrādāts ierobežotā ģenētiskā algoritma pielietojums neirona tīkla, kurš 
paredzēts nepārtrauktas XOR problēmas risināšanai, svaru optimizācijai (17 
parametru gadījums). 
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