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Teoria i metody algorytmu ewolucyjnego w uczeniu 
jednowarstwowej sieci neuronowej

Streszczenie

Rozwój teorii sztucznych sieci neuronowych, a także pojawienie się nowych, efektywnych narzę-
dzi programistycznych (systemy wieloprocesorowe, programowanie wielowątkowe) umożliwia za-
stosowanie algorytmów genetycznych oraz ewolucyjnych do uczenia sztucznych sieci neuronowych 
(SSN). W literaturze dotyczącej zasad działania SSN podkreśla się ich atrakcyjne własności, takie 
jak: aproksymacja dowolnych nieliniowych odwzorowań, równolegle i rozproszone przetwarzanie, 
adaptacja i uczenie. Szczególnie równoległe i rozproszone przetwarzanie koresponduje ze strukturą 
algorytmu genetycznego i ewolucyjnego. Klasyczne algorytmy genetyczne operują na ciągach bi-
narnych o stałej długości. Natomiast algorytmy ewolucyjne można interpretować jako uogólnienie 
algorytmów genetycznych. W algorytmach tych stosuje się zasady ewolucji i dziedziczenia oraz wy-
korzystuje się właściwą strukturę danych do reprezentacji chromosomów (liczby rzeczywiste, macie-
rze, grafy). Definiuje się również inne operatory krzyżowania i mutacji. Tak więc struktura algorytmu 
ewolucyjnego jest prawie taka sama jak genetycznego. Różnice ukryte są na niższych poziomach 
przetwarzania – w strukturach danych. W artykule przedstawiono próbę implementacji algorytmu 
ewolucyjnego do uczenia jednowarstwowej sieci neuronowej. Sieć opisuje się w postaci macierzy po-
łączeń między wektorami – wejściowym X oraz wyjściowym Y. Funkcja uczenia SSN zdefiniowana 
jest jako nieliniowa funkcja wag sieci oraz nieliniowej funkcji aktywacji minimalizującej błąd śred-
niokwadratowy między wektorem wyjściowym Y a wektorem uczącym Z, dla całej paczki uczącej. 
Pojawienie się nieliniowości utrudnia zastosowanie algorytmu uczenia opartego na wstecznej propa-
gacji błędu. Funkcja celu, oprócz minimum globalnego, może zawierać wiele minimów lokalnych, 
w których algorytm oparty na badaniu gradientu funkcji celu może się zatrzymać .

Oczywiście stosuje się różne techniki i metody umożliwiające wyjście algorytmu z tego typu 
pułapek. Tym niemniej dla sprawdzenia poprawności otrzymanych wyników uruchamia się proces 
uczenia SSN dla różnych danych początkowych. W zaproponowanym algorytmie ewolucyjnym two-
rzy się zbiór osobników. Każdy z osobników przedstawia możliwe rozwiązanie zadania minimalizacji 
funkcji celu i jest reprezentowany przez macierzową strukturę danych. Każde rozwiązanie cząstko-
we ocenia się na podstawie dopasowania funkcji celu, a następnie tworzy się nową populację (po-
tomków) przez selekcję osobników o najlepszych dopasowaniach oraz dwa algorytmy krzyżowania 
i mutacji. W artykule omówiono zaproponowaną strukturę osobników, przyjęte algorytmy selekcji 
z ich wadami i zaletami oraz różne algorytmu krzyżowania i mutacji. Na wstępie zdefiniowano takie 
podstawowe pojęcia, jak gen, chromosom oraz najogólniejszą strukturę algorytmu ewolucyjnego. 
Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, algorytmy ewolucyjne, sztuczne sieci neuronowe, algoryt-
my uczenia sieci, algorytmy selekcji, krzyżowania i mutacji.
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24 TEORIA I METODY ALGORYTMU EWOLUCYJNEGO...

Podstawowe definicje

Algorytmy genetyczne oparte są na mechanizmach doboru naturalnego i dziedziczenia. 
Łącząc w sobie ewolucyjną zasadę przeżycia najlepiej przystosowanych z systematyczną, 
choć zrandomizowaną wymianą informacji, tworzą bardzo skuteczną metodę rozwiązywa-
nia wielu nieliniowych zadań (Goldberg 1989). Mechanizm doboru naturalnego oparty na 
wymianie informacji między osobnikami różnych pokoleń, umożliwia powstanie w każdym 
pokoleniu najlepiej przystosowanych osobników poprawiając w ten sposób rozwiązanie 
pierwotnego zadania. 

Zarówno w algorytmach genetycznych, jak i ewolucyjnych używa się słownictwa i po-
jęć zapożyczonych z genetyki. Podstawowym pojęciem jest „osobnik” w populacji (ge-
notyp, struktura). Osobnik powiązany jest z chromosomami, które nazywamy łańcuchami 
genów. W strukturze SNN macierz reprezentuje osobnika oraz tworzy jeden chromosom. 
Chromosom składa się z genów (cech, znaków, dekoderów) uszeregowanych w wierszach 
i kolumnach macierzy. W SSN gen reprezentuje jeden element macierzy połączeń i decyduje 
o dziedziczeniu wartości połączenia między wejściem „j” a wyjściem „i” sieci. „Genotyp” 
czyli chromosom, reprezentuje potencjalne rozwiązanie. Proces ewolucyjny zachodzący 
w całej populacji osobników odpowiada przeszukaniu przestrzeni potencjalnych rozwią-
zań. Takie przeszukiwanie wymaga pogodzenia dwóch sprzecznych celów. Z jednej strony, 
w poszczególnych krokach iteracji musimy korzystać z najlepiej przystosowanych osobni-
ków, a z drugiej strony, musimy szeroko przebadać całą naszą przestrzeń rozwiązań. Jest 
to zadanie nietrywialne i powyższe cele realizuje się przez odpowiednio dobrane struktury 
danych, algorytmy selekcji oraz operatorów krzyżowania oraz mutacji. Wielu badaczy pod-
kreśla, że programy ewolucyjne (algorytmy ewolucyjne), z wbudowaną w strukturach da-
nych chromosomów wiedzą specyficzną dla zadania i specyficznymi operatorami, działają 
lepiej. Należy podkreślić fakt, że do zbudowania dobrego programu ewolucyjnego należy 
użyć odpowiednich struktur danych oraz odpowiednich algorytmów

Struktura algorytmu ewolucyjnego w uczeniu SSN

Najprostszą siecią neuronową jest Perceptron jednowarstwowy (por. schemat 1). Składowe 
wektora wejściowego X podawane do neuronów wejściowych, mnożone są współczynniki 
wagowe połączeń sieci. 

W zależności od typu funkcji aktywacji (sigmoidalnej lub tangens hiperboliczny) sygnał 
przekazywany jest do wyjścia sieci. Wartości wektora wyjściowego Y porównywane są z za-
danym wektorem uczącym Z. W charakterze funkcji celu Φ, przyjmuje się błąd średniokwa-
dratowy pomiędzy wyjściem sieci i wektorem uczącym Z. 

    (1)
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STANISŁAW PŁACZEK 25

gdzie:
N0 – rozmiar wektora wejściowego X,
N1 – rozmiar wektorów wyjściowych Y oraz Z,
Np – ilość danych uczących (epoca),
f – nieliniowa funkcja aktywacji.

Schemat 1
Algorytm uczenia Perceptronu jednowarstwowego

 Źródło: opracowanie własne.

Na schemacie 1 w sposób poglądowy przedstawiono strukturę algorytmu uczenia opar-
tego na gradiencie funkcji celu oraz modyfikacji wag w każdej iteracji. Obliczenie gradientu 
oraz modyfikacja wag może się odbywać dla każdego wektora z epoki uczącej w cyklu 
(uczenie on-line) lub jednorazowo dla wszystkich wektorów z epok (uczenie off-line). W al-
gorytmie wstecznej propagacji błędu mamy tylko jedną kopię macierzy połączeń (jednego 
osobnika używając terminologii algorytmów ewolucyjnych) oraz konieczność obliczania 
gradientu funkcji celu. W algorytmach genetycznych oraz ewolucyjnych tworzymy cały 
zbiór osobników. Przetwarzanie wektora wejściowego w wyjściowy odbywa się równolegle 
bez konieczności obliczania gradientu funkcji celu. W algorytmach ewolucyjnych pojawiają 
się nowe pojęcia jak geny, chromosomy, genotyp.

Przyjmujemy, że naturalną reprezentacją chromosomu w SSN jest macierz połączeń W1 
między wektorem wejściowym X i wyjściowym Y. Wagi macierzy wyrażone są w kompute-
rze w liczbach zmiennoprzecinkowych, tak więc naszą przestrzenią poszukiwań jest cała oś 
liczb rzeczywistych. Każda waga w macierzy reprezentuje gen, a suma wszystkich genów 
tworzy chromosom. Jedną z najważniejszych decyzji, jaką należy podjąć przystępując do 
rozwiązania uczenia sieci z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego jest zdefiniowanie 
liczby osobników μ (lub popsize) w populacji pierwotnej (rodziców) oraz liczby osobników 
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26 TEORIA I METODY ALGORYTMU EWOLUCYJNEGO...

w populacji potomków (dzieci) – λ. Im więcej osobników w populacji, tym wszechstronniej 
przeszukujemy przestrzeń rozwiązań z jednej strony, a z drugiej rośnie czas rozwiązania. 
W przypadku SSN liczba osobników μ oraz λ powiążemy z liczbą neuronów wyjściowych 
sieci, czyli wymiarowością wektora Y. 

Ogólną koncepcję danych w algorytmie ewolucyjnym uczenia sieci przedstawiono na 
schemacie 2.

Porównując schematy 1 i 2 widzimy zasadniczą różnicę w budowie algorytmów ucze-
nia sieci. Algorytm wstecznej propagacji błędu jest algorytmem szeregowym, penetrują-
cym przestrzeń rozwiązań na podstawie minimalizacji funkcji celu metodą gradientową. 
Algorytm ewolucyjny jest algorytmem równoległym. Zbiór osobników jednocześnie pene-
truje przestrzeń rozwiązań poszukując najpełniej dopasowanego osobnika do funkcji celu 
(czyli rozwiązania zadania).

Komponenty Algorytmu Ewolucyjnego

Program ewolucyjny jest algorytmem probabilistycznym, w którym generuje się popula-
cję osobników P(t) = (p1,p2,…,ppopsize) w każdej iteracji. Każdy osobnik przedstawia możliwe 

Schemat 2
Koncepcja struktury populacji i chromosomu w SSN

 gdzie:
X – wektor wejściowy SSN o wymiarze [0: N0],
Y – wektor wyjściowy SSN o wymiarze [1: N1],
Z – wektor danych uczących o wymiarze [1: N1, 1: Np], gdzie Np – rozmiar paczki uczącej,
popsize – liczba osobników w populacji 
Macierz osobnika W1k, gdzie k = 1,2,…,popsize, wymiary macierzy [1: N1, 0: N0], 
Funkcja dopasowania Φk dla każdego osobnika ze zbioru k = 1,2,…,popsize.
Źródło: jak w schemacie 1.
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STANISŁAW PŁACZEK 27

rozwiązanie zadania i w programie ewolucyjnym jest reprezentowany przez strukturę da-
nych – macierz W1. Każde rozwiązanie ocenia się na podstawie dopasowania na podstawie 
funkcji celu. Nową populację potomków tworzy się przez selekcję osobników najlepiej do-
pasowanych (algorytm selekcji). W kolejnym etapie wyselekcjonowani nowi potomkowie 
podlegają procesowi krzyżowania oraz mutacji. Teoria algorytmów genetycznych pokazuje, 
że nowa generacja potomków w średnim jest lepiej dopasowana do zadanej funkcji celu, tak 
więc algorytm po kolejnych iteracjach zbiega się do rozwiązania. 

Pełna procedura algorytmu ewolucyjnego (AE) składa się z następujących kroków:
Krok 1. Zdefiniowanie parametrów AE, takich jak rozmiar populacji μ (popsize), praw-
dopodobieństwa krzyżowania oraz mutacji pc, pm maksymalna ilość iteracji maxgen, inne 
kryteria stopu;
Krok 2. Utworzenie populacji osobników o rozmiarze popsize oraz inicjowanie wszystkich 
macierzy osobników wartościami przypadkowymi o rozkładzie unimodalnym . 
maxgen=0;

Pętla główna AE
Krok 3. Obliczenie wartości funkcji celu dla każdego osobnika oraz oblicz prawdopodo-
bieństwa w konstrukcji ruletki;
Krok 4. W tym miejscu można sprawdzić kryterium zatrzymania algorytmu, takie jak mi-
nimum funkcji celu, lub gen > maxgen, średnią i wariancję wartości funkcji celu. Jeżeli 
kryterium jest spełnione to STOP;
Krok 5. Wybierając jeden z dostępnych algorytmów selekcji, wybierz popsize potomków do 
nowego zbioru osobników;
Krok 6. Wybierając jeden z dostępnych algorytmów krzyżowania tworzy się nową popula-
cję potomków;
Krok 7. Zastosuj jedną z metod mutacji do nowej populacji potomków;
Krok 8. Przepisz populację potomków do populacji osobników – rodziców, zwiększ nr ite-
racji gen = gen+1. Skok do kroku 3.

Problem wyboru reprezentacji wag SSN

Pierwszym problemem, który musimy rozstrzygnąć jest problem wyboru reprezentacji 
wszystkich wag SSN w macierzy W1, czyli wik dla i = 1,2,…,N1 oraz j = 0,1,2,…,N0. Dla 
stosunkowo dużych macierzy zawierających N0 = 30 neuronów wejściowych oraz N1 = 50 
wyjściowych, macierz W1 zawiera 31*50 = 1550 współczynników. Przyjmując, że w czasie 
uczenia oraz pracy SSN, wartości współczynników będą się zmieniać w zakresie -5;+5, 
oraz przyjmując 6-pozycyjną dokładność każdej liczby, to każdy współczynnik wij macierzy 
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28 TEORIA I METODY ALGORYTMU EWOLUCYJNEGO...

będzie reprezentowany przez 10*100000=10 000 000 podprzedziałów . Oznacza to, że wek-
tor binarny musi mieć 24 bity.

8 388 608 < 224 ≤ 16 777 216 (2)

Tak więc sumaryczna długość chromosomu, składającego się z 1550 genów wynosi 

24*1550 = 37 200 bitów. (3)

Jest to wartość stosunkowo duża i operowanie tak długimi ciągami nie jest optymalne 
z obliczeniowego punktu widzenia. Kod binarny do reprezentacji współczynników wago-
wych macierzy W1 nie jest odpowiedni. Natomiast wyrażanie współczynników macierzy 
w liczbach rzeczywistych jest dobrym wyborem.

Rozważmy więc macierz W1, w której wszystkie współczynniki wyrażone są w liczbach 
rzeczywistych. Nasz chromosom zawiera 1550 liczb wij  R, gdzie R – reprezentuje zbiór 
liczb rzeczywistych. Wielu badaczy i naukowców zajmujących się algorytmami genetycz-
nymi i ewolucyjnymi podkreśla fakt, że do reprezentacji chromosomów w zadaniach opty-
malizacji, gdzie punkty w przestrzeni „n” wymiarowej przedstawiane są za pomocą wekto-
rów, należy rozważyć stosowanie reprezentacji genów za pomocą liczb rzeczywistych.

Nie bez znaczenia, z obliczeniowego punktu widzenia, jest czas komputerowy zużyty na 
dekodowanie w każdym kroku iteracji, binarnej wartość chromosomu na liczbę rzeczywistą,

 (4)

gdzie:
ak – allea o locusie „k” o wartości 0 lub 1,
l – długość chromosomu w bitach,

 – górna granica dopuszczalnej wartość wagi,
 – dolna granica dopuszczalnej wartości wagi.

Powyższy fakt dodatkowo wzmacnia przekonanie o wyborze liczb rzeczywistych do ko-
dowania wartości chromosomu.

Algorytm krzyżowania chromosomów bez preferencji

W standardowych rozwiązaniach algorytmów genetycznych, w stosunku do binarnej re-
prezentacji chromosomów stosuje się: jednopunktowe krzyżowanie, wielopunktowe krzy-
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żowanie, jednorodne krzyżowanie na podstawie rozkładu jednorodnego na przedziale (0,1). 
Dla reprezentacji zmiennoprzecinkowej (liczby rzeczywiste) chromosomu, powyższe me-
tody krzyżowania nie wnoszą znaczącej poprawy w kolejnych krokach iteracji i nie zaleca 
się stosowania tego typu algorytmów krzyżowania. W zadaniu uczenia SSN zastosujemy 
dwa typy algorytmu – krzyżowanie arytmetyczne oraz krzyżowanie ślepe. Często stosuje 
się bardziej skomplikowany algorytm krzyżowania – krzyżowanie simplex oraz algoryt-
my krzyżowania z preferencją, takie jak symulowane krzyżowanie binarne, krzyżowanie 
z unimodalnym rozkładem i inne. Są to algorytmy bardziej skomplikowane i wymagające 
większego nakładu obliczeń. Rozpatrywane będą w dalszych badaniach nad algorytmami 
ewolucyjnymi w SSN.

Krzyżowanie arytmetyczne

Dla dwóch osobników – rodziców, zdefiniowanych za pomocą macierzy  
oraz  dla i = 1,2,…,N1; j = 0,1,2,…,N0, dla pierwszego potomka, krzyżowanie 
arytmetyczne definiujemy jako: 

WP1 = α · W11 + (1 – α) · W12 (5)

Dla drugiego potomka, przyjmując β = 1 – α, otrzymujemy

WP2 = β · W11 + (1 – β) · W12 (6)

gdzie, współczynnik α przejmujemy, jako liczbę losową z rozkłady unimodalnego

α ~U(0, 1) (7)

W literaturze algorytmów ewolucyjnych , na powyższy algorytm definiowania dwóch 
potomków z dwóch rodziców, używa się określenia „całkowite krzyżowanie arytmetycz-
ne”. Algorytm używa tylko jednej wartości α z rozkładu unimodalnego dla wszystkich 
składników macierzy W1. Algorytm można bardziej zrandomizować, przez zdefiniowane 
wektora 

α = (αij dla i = 1,2,…,N1; j = 0,1,2,…,N0, αij ~U(0, 1)) (8)

Tak więc iloczyny we wzorach (5) (6) przyjmują postać iloczynów wektorowych. 
Powyższy algorytm można nazwać „indywidualne krzyżowanie arytmetyczne”.
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Krzyżowanie miksowane

Algorytm krzyżowania zdefiniowany powyżej realizuje liniową interpolację dwóch 
osobników – rodziców, w celu otrzymania dwóch osobników – potomków. Tak więc po-
tomkowie są prostą liniową generacją swoich rodziców. Z praktycznego punktu widzenia 
nie jest to sytuacja zadowalająca. W literaturze (Erben, Smith 2015) spotyka się propozycję 
miksowego krzyżowania (blend crossover – BLX) znacznie rozszerzającego możliwości 
krzyżowania arytmetycznego. Realizacja BLX definiowana jest na poziomie genu. Dla ge-
nów  oraz , dla i = 1,2,…,N1; j = 0,1,2,…,N0, gen potomka, otrzymujemy jako liczbę 
losową rozkładu unimodalnego z przedziału,

 (9)

gdzie: 
rand(a, b) – funkcja rozkładu unimodalnego z przedziału zmienności (a, b),
α – parametr definiowany przez użytkownika, który kontroluje przedział ekspansji. 
Autorzy Eshelman oraz Schaffer podają, że dla α = 0,5 uzyskane wyniki są zadowalające.
Równanie (9) jest spełnione dla . 

Algorytm mutacji chromosomu

Mutacja jest drugim algorytmem modyfikacji chromosomów. Najprostszym, a zarazem 
ograniczonym w swoich możliwościach jest jednolita (unimodalna ) mutacja.

Unimodalna mutacja

Dla genu  danego osobnika z populacji popsize, zdefiniować musimy jego domenę war-
tości. Standardową domeną liczb rzeczywistych jest cała oś liczbowa. W tej sytuacji nasze 
wartości z rozkładu unimodalnego mogłyby przyjmować bardzo duże wartości, zarówno 
dodatnie, jak i ujemne. W praktyce jednak wartości wag w macierzy połączeń przyjmu-
ją ograniczone wartości, zwłaszcza gdy wektor danych wejściowych i wyjściowych jest 
wystandaryzowany w przedziale [-1;1]. Wykorzystując prawdopodobieństwo mutacji pm 
wyselekcjonujemy dany gen i zmieniamy jego wartość na, 

 (10)

gdzie:
a, b – odpowiednio dolna i górna granica domeny.
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Opisany algorytm mutacji jest bardzo prosty, lecz obarczony wieloma wadami. Przede 
wszystkim, musimy arbitralnie określić szerokość domeny. Również jego wpływ na szyb-
kość zbieżności AE jest negatywny.

Mutacja o rozkładzie normalnym

Uwzględniając charakterystykę rozkładu normalnego, ugraniczamy przedział zmienno-
ści mutacji w zakresie 

 (11)

gdzie: 
σ – standardowe rozproszenie.

Zgodnie z parametrami rozkładu normalnego, w przedziale zdefiniowanym powyżej, za-
warte jest 99% wartości zmiennej.

Mutację genu obliczamy wg wzoru

 (12)

W powyższym wzorze, dla wszystkich genów w populacji wykorzystujemy ten sam roz-
kład normalny N(0,1) (por. wykres 1). 

Wykres 1
Częstość rozkładów unimodalnego w przedziale U(0,1) oraz normalnego dla m = 0 
oraz σ = 0,2 w populacji 50 osobników

Źródło: opracowanie własne.
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Dla każdego genu możemy wygenerować własną wartość rozproszenia, modyfikując 
wzór mutacji do postaci

 (13)

W literaturze AE opisane są jeszcze inne bardziej wyrafinowane algorytmy mutacji, któ-
re przeanalizujemy w późniejszych realizacjach algorytmu.

Metoda selekcji

Celem procesu selekcji jest wybór do następnego pokolenia (pokolenia potomków) 
najlepszych osobników z puli rodzicielskiej. Najlepszych, znaczy najlepiej dopasowanych 
do funkcji celu. Przed procesem selekcji stawia się dwa wzajemnie sprzeczne cele. Z jed-
nej strony, wybiera się najlepiej dopasowane osobniki, co może skutkować bardzo szybką 
zbieżnością algorytmu do jednego z minimów lokalnych. Powyższe tłumaczy się pojawie-
niem dużej liczby super osobników. Ten proces nazywany jest przedwczesną zbieżnością. 
Z drugiej strony, trzeba pamiętać, żeby względnie długo przeszukiwać całą przestrzeń 
rozwiązań poprzez dywersyfikację populacji. Różne algorytmy selekcji posiadają swoje 
wady i zalety. 

Metoda ruletki

Polega na symulacji programowej odpowiednio wykalibrowanej tarczy obrotowej (ru-
letki), gdzie każdemu sektorowi odpowiada wycinek ruletki proporcjonalny do wartości 
dopasowania danego osobnika. Każdy osobnik z populacji posiada swoją wartość funkcji 
dopasowania (funkcji celu) Φp, gdzie p = 1,2,…,popsize. Musimy znormalizować wszystkie 
wartości do przedziału (0,1) stosując wzór na prawdopodobieństwo

 (14)

Trzeba podkreślić różnicę występującą między pierwotną ruletką a ruletką do selekcji 
osobników. W ruletce osobników szerokości przedziałów są różne, proporcjonalne do praw-
dopodobieństwa pi (por. wykres 2). 

Kąt centralny dla każdego sektora jest proporcjonalny do

αi = 2 · π · pi (15)
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Pogrubiona strzałka na wykresie reprezentuje kuleczkę w ruletce. Uruchamiamy ruletkę po-
przez wygenerowanie liczb o rozkładzie jednostajnym z przedziału oraz obliczenie kąta obrotu.

2 · π · rand~U(0, 1) (16)

Strzałka zatrzymująca się na danym sektorze wskazuje na wybrany sektor. W programie 
symulujemy proces ruletki. Jeżeli dana liczba losowa spełnia podwójną nierówność, wtedy 
sektor „i” jest wyselekcjonowany do populacji potomków

 (17)

Cały proces powtarzany jest popsize razy. W tym przypadku liczba potomków jest równa 
liczba pierwotnych osobników. W ten sposób osobniki zostaną wybrane do populacji potom-
ków. Niektóre z nich mogą być wybrane kilka razy, niektóre mogą być pominięte. Ten proces 
nazywany jest obciążeniem selekcyjnym. Jeżeli w populacji pierwotnej występuje osobnik 
o wyjątkowym dopasowaniu, wtedy jego prawdopodobieństwo jest duże i w populacji potom-
ków występuje kilkakrotnie (zdominują proces zbieżności). Jest to wada metody ruletki.

Selekcja proporcjonalna

W metodzie ruletki oczekiwana liczba osobników w populacji potomków jest propor-
cjonalna do wielkości prawdopodobieństwa. Oczywiście, w praktycznej realizacji algo-

Wykres 2
Przykład ruletki przygotowanej do selekcji

Źródło: jak w wykresie 1.
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rytmu selekcji w poszczególnych iteracjach ta zależność nie zawsze jest spełniona. Może 
się zdarzyć, że nawet osobniki o stosunkowo wysokim prawdopodobieństwie nie wystąpią 
w populacji potomków. Zostaną przez proces selekcji pominięci. Tak więc oprócz obciąże-
nia selekcyjnego może wystąpić również błąd selekcji – różnica między rzeczywistą liczbą 
wyselekcjonowanych osobników a wartością oczekiwana. W literaturze można znaleźć wie-
le metod unikających tych skrajnych pułapek. Najpopularniejszą jest metoda uniwersalnej 
stochastycznej ruletki (USR) (por. wykres 3).

USR posiada popsize strzałek, równomiernie rozłożonych na całym obwodzie koła rulet-
ki. Kąt między strzałkami wynosi

 (18)

Symulując programowo obrót ruletki przez wylosowanie liczby przypadkowej U(0,1), 
każda strzałka wybierze swój sektor. Niektóre strzałki mogą wybrać dwa lub trzy razy dany 
sektor (wszystko zależy od prawdopodobieństwa dopasowania). Z drugiej strony, pozostałe 
strzałki mają równe szanse na wybór sektorów o małym prawdopodobieństwie. USR w spo-
sób równoległy dokona wyboru osobników do puli potomków zgodnie z oczekiwanymi war-
tościami. Znika problem obciążenia selekcji.

Wykres 3
Uniwersalna stochastyczna ruletka – USR

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wymiana osobników i kryteria stopu

Problem wymiany osobników między pokoleniem rodziców a dzieci (potomków) jest 
problemem bardzo skomplikowanym. W dotychczasowych rozważaniach domyślne przyj-
mowaliśmy, że zmiana pokolenia następuje w sposób prosty – sto procent nowych osobni-
ków μ (dzieci) zamienia całe pokolenie rodziców λ, czyli 

μ = λ (19)

Kolejną modyfikacją algorytmy wymiany jest metoda wyboru najlepiej dopasowanych. 
Mając sumę osobników pierwotnych i dzieci, wybieramy tylko μ najlepiej dopasowanych, 
czyli

μ + λ → μ (20)

Możemy również przyjąć, że generujemy większą ilość potomków niż osobników pier-
wotnych, czyli 

μ > λ (21)

W następnym kroki z wybieramy tylko  najlepiej przystosowanych. 
Oprócz kryterium przystosowania można zastosować wiek danego osobnika. W każdej 

iteracji parametr wiek osobnika zwiększamy o jeden. Po przekroczeniu określonej wartości 
(wieku) dany osobnik jest usuwany niezależnie od wartości funkcji celu.

W charakterze kryterium stopu przyjmuje się:
 - Osiągnięcie maksymalnej wartości funkcji celu przez najlepiej dopasowanego osobnika 

lub grupę osobników.
 - Jeżeli celowa wartość funkcji celu nie jest znana, to w charakterze kryteriom stopu moż-

na przyjąć brak zmiany lub minimalną zmianę wartości funkcji celu najlepiej dopasowa-
nych osobników.

 - W charakterze kryterium pomocniczego może wystąpić średnie odchylenie wartości 
funkcji celu dla całej populacji. W kolejnych iteracjach coraz większa liczba osobników 
koncentruje się wokół wartości maksymalnej i rozproszenie ulega zmniejszeniu .

 - Jednak podstawowym kryterium stopu jest osiągnięcie zadanej ilości iteracji, czyli  
„gen>genmax”.
Problem optymalnego algorytmu wymiany i stopu zależy od zadania, złożoności danych 

i innych parametrów całego algorytmu ewolucyjnego.
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Przykład numeryczny

Rozpatrzmy proste zadanie klasyfikacji zbioru składającego się z dwóch, całkowicie lub czę-
ściowo, rozdzielonych podzbiorów, oznaczonych jako „Klasa 0” oraz „ Klasa 1” na wykresie 4.

Wykres 4
Przykładowe dane do zadania klasyfikacji (rozkład danych w klasach i linia podziału)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5
Zmiana wartości maksymalnego i średniego dopasowania w funkcji numeru iteracji 
(maksymalny i średni błąd uczenia SSN)

Źródło: jak w wykresie 1.

Testowano algorytm uczenia jednowarstwowej SSN o 2 neuronach wejściowych i 1 lub 
2 neuronach wyjściowych. Funkcja aktywacji typu jednostkowego. Wielkość populacji 50 
osobników inicjowanych jednorodnie wartościami z przedziału U (-1,+1). Analizowano 
średni błąd i maksymalny błąd uczenia SSN (por. wykres 5).
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Wykres 6
Ostateczne wyniki klasyfikacji. Zgodność wyjścia sieci z danymi uczenia 100% 
(klasyfikacja dla zbioru testowego)

Źródło: jak w wykresie 1.

Między wartościami występują duże różnice, co świadczy o stosunkowo dużym roz-
proszeniu wartości dopasowania funkcji celu: rozrzut od minimalnego do maksymalnego. 
Powyższe należy przeanalizować w funkcji wielkości populacji. Wielkość 50 osobników 
nie jest ilością dużą. W literaturze spotyka się zalecenia stosowania 500 i więcej osobników 
w populacji. 

Na wykresie 6 pokazano wyniki testowania sieci. Ponieważ funkcja aktywacji jest funk-
cją jednostkową, wartość wyjścia sieci przyjmuje wartości dyskretne – „0” lub „1”. Tak 
więc wartości uczenia i wartości wyjścia sieci są identyczne dla zbioru składającego się z 20 
elementów. 

Podsumowanie

Algorytmy genetyczne i algorytmy ewolucyjne w pewnym stopniu wzorowane są na 
naturalnych procesach doboru naturalnego. Między pojęciami naturalnej ewolucji i obliczeń 
komputerowych można wyznaczyć proste współzależności.
Środowisko ó rozwiązywany problem
Osobnik ó potencjalne rozwiązanie
Dopasowanie do środowiska ó jakość rozwiązania

Niemniej należy uwzględnić podstawowa różnicę między środowiskiem naturalnym a śro-
dowiskiem komputera opartego na krzemie i matematyce. Zarówno algorytmy genetyczne, 
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jak i ewolucyjne wykazały swoją przydatność i skuteczność w rozwiązywaniu bardzo wielu 
trudnych, pod względem technicznym i matematycznym, problemów. Historia Algorytmów 
Genetycznych sięga lat 60. ubiegłego wieku (prace Hollanda i innych). W tym samym czasie 
Rechenberg oraz Schwetel rozwijali kierunek zwany Strategiami Ewolucyjnymi. W latach 90. 
ubiegłego stulecia zdano sobie sprawę, że niezależnie od nazwy, podobnymi metodami rozwią-
zuje się podobne zagadnienia. W literaturze pojawiło się określenie „Obliczenia Ewolucyjne” 
jako logiczna suma wcześniej zdefiniowanych pojęć. Obecnie pole badań przyjmuje nazwę 
Algorytmów Ewolucyjnych i taką też nazwą posługujemy się w artykule. Przedstawiono 
w nim główne pojęcia oraz przykłady obliczeniowe, w których zastosowano wszystkie etapy 
obliczeń: wybór reprezentacji osobników w liczbach rzeczywistych (real) inicjowanie współ-
czynników macierzy, badanie dopasowania, selekcji osobników, krzyżowanie osobników dla 
μ = λ, mutacja oraz odtwarzanie populacji. Każdy z etapów jest zagadnieniem samym w sobie 
i reprezentuje pozytywny i negatywny wpływ na proces zbieżności algorytmu uczenia SSN. 
W algorytmach ewolucyjnych napotykamy dwie wzajemne sprzeczne tendencje
 - Różnorodność populacji. W czasie całego przebiegu procesu uczenia SSN należy dążyć 

do tego, aby osobniki w populacji przeszukiwały całą przestrzeń poszukiwań. Unikamy 
w ten sposób wpadnięcia w pułapkę minimum lokalnego. Niestety, ten kierunek działa-
nia zmniejsza szybkość zbieżności i nakład obliczeń wzrasta.

 - Napór selekcyjny. Silny napór selekcyjny dąży do szybkiej, a niekiedy przedwczesnej 
zbieżności co może doprowadzić do błędnych rozwiązań.
Poszukiwanie kompromisu między różnorodnością populacji a naporem selekcyjnym 

będzie tematem dalszych badań w stosunku do sieci o wielu warstwach. Tego typu SSN 
umożliwia realizację klasyfikacji dla danych nieliniowo separowanych.
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Implementation of the Evolutionary Algorithm Theory and Methods  
in the Learning Process of One-Layer ANN 

Summary

The article proposes implementation of a modified version of genetic algorithms in neural net-
works, what in literature is known as “evolutionary algorithm” or “evolutionary programming”. An 
evolutionary algorithm is a probabilistic algorithm that works in a set of weight variability of neurons 
and seeks the optimal value solution within a population of individuals, avoiding the local maximum. 
For chromosomes, the real value variables and matrix structure are proposed. In the article, this deci-
sion is widely elaborated and discussed. In the original versions of genetic algorithms, all variables’ 
values are transformed into binary versions. The chromosomes bit sequences could include thousands 
of positions. It does not simplify the crossover and mutation operations. Processes could be very 
time-consuming and the algorithm convergence could also be slow. For a single-layer neural network 
matrix data structure is used. A particular emphasis is put on mutation and crossover algorithms. What 
is also important in both genetic and evolutionary algorithms is the selection process. The primary 
population, known as the parent population, is employed to build a new set of individuals using the 
selection process. These individuals are known as the children population. The selection algorithm 
should converge on the two very important issues: population diversity and selective pressure. Selec-
tive pressure can manifest in the overrepresentation of the best individuals in the new population. The 
area, in which the optimal solution is sought, is reduced too fast. Premature convergence is not desir-
able due to the high probability of achieving the local maximum. Reducing the selective pressure may 
result in increasing the time it takes to search for the solution. 

Key words: genetic algorithm, evolutionary algorithm, artificial neural network, learning algorithm, 
selection algorithm, crossover algorithm, mutation algorithm.
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