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Oppgave 1 Evolusjonære algoritmer

1a (vekt 10 %)

Forklar på blokknivå hvilke trinn en enkel genetisk algoritme består av.
Vis/forklar spesielt hvordan populasjoner håndteres mellom generasjoner.

1b (vekt 10 %)

Nevn noen enkle søke/optimaliseringmetoder som ikke er basert på evolusjon.
Hva er svakhetene med disse i forhold til evolusjonsbaserte metoder?

1c (vekt 10 %)

Gitt følgende to individer representert ved følgende kromosomer:

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

Vis og forklar hvordan disse kan kombineres til to nye individer ved hjelp av
3-punkts kryssing, kloning og mutasjon. Hvis sannsynligheten for kryssing
er 80%, hvor stor er sannsynligheten for kloning?

1d (vekt 10 %)

Anta i en populasjon på tre individer at hver har fått en fitness på henholdsvis
3, 6 og 9. Vis hvordan et ruletthjul basert på “Stochastic Universal Sampling
(SUP)” i dette tilfellet kan brukes til seleksjon av individer. Hvilken fordel
gir SUP framfor vanlig ruletthjul?

(Fortsettes på side 2.)



Eksamen i INF5450, 1. desember 2005 Side 2

1e (vekt 10 %)

Hva menes med seleksjonspress i evolusjon og hvordan kan skalering av fitness
styre dette?

1f (vekt 10 %)

Lag en tabell som viser hvordan kromosom representeres og hvorvidt kryssing
og mutasjon anvendes for henholdsvis genetiske algoritmer (GA), genetisk
programmering (GP) og evolusjonære strategier (ES).

Oppgave 2 Evolusjonær maskinvare

2a (vekt 10 %)

Anta at du har tilgjengelig et generelt program for evolusjon (evolusjonær
algoritme). Hvilke utvidelser må gjøres for å anvende det til evolusjon av en
krets?

2b (vekt 10 %)

Prosjektet POEtic er basert på å kombinere tre grunnleggende prinsipper fra
biologien. Forklar kort hva hver av dem går ut på i biologiske systemer. Hva
er motivasjonen i prosjektet for å kombinere prinsippene?

2c (vekt 10 %)

Forklar motivasjonen og metoden bak Higuchi sin gruppes arbeid innen
evolusjon anvendt på protesehånd.

2d (vekt 10 %)

Hvorfor har det så langt vært vanskelig å evolvere komplekse/store systemer?
Hvilke alternative metoder finnes for å minske problemet?


