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 Oppgave 1 Evolusjonære algoritmer 
 
 1a   (vekt 15%) 

Skisser kortfattet pseudokode for en Simple GA algoritme. 
 
1b   (vekt 10%)  
Gitt fire individer representert ved følgende kromosomer: 
 

1 0 0 0 0 
      
1 0 0 1 0 

 
1 0 1 0 0 

 
1 1 0 0 0 

 
Hvilken schema (med høyest orden) beskriver disse fire kromosomene? Hvilken orden (o) 
og lengde (δ) har den? Vil den ha stor levedyktighet i en populasjon? Begrunn svaret. 
 
1c   (vekt 15%)  
Anta en populasjon bestående av individer med råfitness henholdsvis 1, 2, 4, 6, 12. Anta at 
lineær skalering brukes med Cmult= 2. Tegn opp skaleringskurven som angir 
sammenhengen mellom råfitness og skalert fitness. Hva blir skalert fitness for individet 
med lavest råfitness? 
 
1d   (vekt 10%) 
Hva menes med ”multiobjective optimization” og hva ønsker en da typisk å finne fram til? 
Bruk gjerne et eksempel.  
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Oppgave 2 Evolusjonær maskinvare (EHW) 
 
2a   (vekt 10%)  
Det er flere forskjellige alternativer for EHW med hensyn på grad av maskinvare-
implementering. Angi hvilke alternativer som finnes. Beskriv kort hva som er 
fordeler/ulemper med maskinvareimplementering i forhold til 
programvareimplementering. 
 
2b   (vekt 10%) 
Forklar i korte trekk hva genetisk programmering (GP) går ut på og hva som er 
hovedforskjellen til genetiske algoritmer. Hva menes med Automatically Defined 
Function? 
 
2c   (vekt 10%) 
Beskriv i korthet hvordan støy kan fjernes fra et bilde ved å bruke evolusjonær 
maskinvare. 
 
2d   (vekt 10%) 
Hva menes med og hva er forskjellen på evolutionary design og online evolvable 
(adaptable) hardware. Nevn 2 eksempler på hver av dem blant prosjektene til Higuchi sin 
gruppe (beskrivelse av dem ønskes ikke). 
 
2e   (vekt 10%) 
Et av problemene med evolusjon av maskinvare er begrenset skalerbarhet. List opp og 
beskriv kort alternative metoder for å øke skalerbarheten. 


