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Oppgave 1 Evolusjonære algoritmer

1a (vekt 10 %)

Hvilke fordeler har evolusjonsalgoritmer framfor alternative optimaliser-
ingsalgoritmer? Forklar hva som menes med begrepene “genotype” og “phe-
notype”.

1b (vekt 10 %)

Gitt følgende to individer representert ved følgende kromosomer:

1 1 0 1 0 1 0

0 1 0 0 1 1 1

Vis og forklar hvordan disse kan kombineres til to nye individer ved hjelp av
2-punkts kryssing, kloning og mutasjon.

1c (vekt 10 %)

Anta i en populasjon på fire individer at hver har fått en fitness på henholdsvis
2, 2, 4 og 8. Vis hvordan et ruletthjul (roulette wheel) i dette tilfelle kan
brukes til seleksjon av individer. Nevn deretter noen andre måter å gjøre
seleksjon på.

(Fortsettes på side 2.)
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1d (vekt 10 %)

Gitt følgende to individer representert ved følgende kromosomer:

1 0 1 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0 0

Hvilken schema beskriver disse to kromosomene? Hvilken orden (o) og lengde
(δ) har den?

1e (vekt 10 %)

Forklar hva som menes med arts/nisjedannelse i evolusjon. Beskriv kort
eksempler på metoder for hvordan dette kan gjøres.

Oppgave 2 Evolusjonær maskinvare

2a (vekt 10 %)

Tegn blokkskjema og forklar hvilke trinn en enkel algoritme for evolusjon av
en krets består av.

2b (vekt 10 %)

Hva går Cartesian Genetic Programming (Miller) ut på og hva skiller den fra
evolusjon av krets med genetisk algoritme?

2c (vekt 15 %)

Forklar motivasjonen og metoden bak Higuchi sin gruppes arbeid innen
evolusjon anvendt på analoge (IF) filtre.

2d (vekt 15 %)

Hvilke metoder ser Adrian Thompson (som er kjent for å evolvere
ukonvensjonelle kretser) for seg er interessante for å analysere en evolvert
krets? Beskriv også kort hva de går ut på.


