
VU Research Portal

Autonomous Evolutionary Art

den Heijer, E.

2013

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
den Heijer, E. (2013). Autonomous Evolutionary Art. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije
Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/b96ab0a8-333b-498f-920e-0cf0e881d866


16
S A M E N VAT T I N G

Binnen de Generatieve kunst wordt onderzocht hoe geautoma-
tiseerde processen, al dan niet met behulp van een computer,

kunnen worden ingezet bij het genereren van beeldende kunst,
muziek, poëzie etc. Evolutionaire kunst is een onderdeel van Gen-
eratieve kunst, waarbij evolutie model staat bij het genereren van
plaatjes, muziek, enz. Het genereren van plaatjes met behulp van
evolutie gebeurt als volgt; men beginne met een populatie van kleine
computer programmaatjes; dit zijn de genotypen. Elk genotype pro-
duceert één plaatje, en het plaatje noemen we het phenotype. Elk
plaatje wordt geëvalueerd, dat wil zeggen, er wordt een fitness score
bepaald voor elk plaatje. In veel evolutionaire kunstgenererende sys-
temen wordt het bepalen van de fitness score gedelegeerd naar een
menselijke waarnemer; iemand krijgt een aantal plaatjes te zien, en
deze persoon selecteert nul, één of meer plaatjes die overleven naar
de volgende generatie. In recentere evolutionaire kunst systemen
(waaronder het onderzoek in dit proefschrift) wordt de aesthetische
evaluatie uitgevoerd door de computer, waardoor het system volledig
autonoom is. Bij elke generatie worden een aantal genotypen uit de
populatie geselecteerd op basis van hun fitness scores. Op deze geno-
typen worden crossover (reproductie) en mutatie toegepast, en hieruit
worden nieuwe genotypen, en dus ook nieuwe phenotypen (plaatjes)
gegenereerd. Ook deze nieuwe plaatjes worden weer geëvalueerd, en
deze procedure herhaalt zich een X aantal generaties, of totdat een
bepaald stop-criterium is bereikt.
In dit proefschrift worden een aantal relevante onderwerpen uit de
evolutionaire kunst onderzocht. Om te beginnen wordt in het eerste
deel onderzocht of het mogelijk is om de menselijke beoordeling uit
te sluiten en te vervangen door automatische aesthetische fitness func-
ties. Deze fitness functie beoordelen plaatjes op één of meer visuele
kenmerken, en kennen het plaatje een score toe. Dit proefschrift
beschrijft zeven van dit soort fitness functies, en beschrijft het effect
van elk van deze fitness functies op de resulterende plaatjes bij het ge-
bruik in een autonoom evolutionair kunst systeem. Daarnaast wordt
beschreven hoe deze aesthetische functies kunnen worden gecombi-
neerd. Met het gebruik van deze fitness functies is er geen enkele
menselijke component meer in het kunst genererende systeem, en
kan men spreken van een autonoom evolutionair kunst systeem.
Naast het onderzoek naar aesthetische fitness functies, beschrijft dit
proefschrift in het tweede deel onderzoek naar de beperkingen van
een genotype dat binnen de evolutionaire kunst vaak wordt gebruikt,
de zogenaamde Lisp expressie (een techniek die veel wordt gebruikt
binnen het genetisch programmeren). Ik beschrijf de beperkingen
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van deze genotype-representatie met betrekking tot de potentiële
artistieke output. Voorts beschrijf ik twee alternatieve genotype repre-
sentaties; de eerste is gebaseerd Scalable Vector Graphics, ofwel SVG.
Deze representatie bestaat uit eenvoudige geometrische primitieven
zoals cirkels, rechthoeken, maar kent ook een complexe primitieve
die bestaat uit een reeks elementaire operaties (deze SVG primitieve
heet het ‘path’ element). Ik toon aan dat het met behulp van de
SVG representatie mogelijk is om zowel abstracte kunst als represen-
tatieve kunst te evolueren; dit laatste is in theorie ook mogelijk met
de ‘vertrouwde’ Lisp expressie representatie, maar in de praktijk is
het vrijwel uitgesloten. Naast de SVG representatie beschrijf ik een
tweede alternatieve genotype voor evolutionaire kunst; Glitch. Glitch
is een vrij recente ontwikkeling binnen de digitale beeldende kunst,
en bestaat uit het manipuleren van de digitale encodering van het
opslagformaat van plaatjes. Het effect van deze manipulaties leidt
vaak tot hele verrassende visuele effecten, maar kan ook leiden tot
een voortijdig ‘einde’ van het plaatje; in dit geval is de digitale coder-
ing zodanig gemanipeerd dat zij niet langer een ‘geldige’ codering
is, in deze gevallen kan het plaatje in kwestie niet meer worden in-
gelezen. Het genotype voor Glitch encodeert een eenvoudig ‘recept’
dat bestaat uit een aantal elementaire operaties die worden uitgevo-
erd op de encodering van een plaatje. Dit laatste genotype is dus
anders dan de Lisp expressie en SVG genotypes. Deze creëren een
phenotype uit het ‘niets’, terwijl een glitch genotype begint met een
bestaand plaatje; het glitch genotype representeert dus een soort im-
age filter, zoals die bekend zijn uit bijvoorbeeld Photoshop.
Het derde deel van dit proefschrift gaat over het behouden van di-
versiteit in evolutionaire kunst systemen. Als de evolutionaire druk
hoog is binnen een evolutionair systeem, zullen enkel de sterksten
(dat wil zeggen, de individuen met de hoogste fitness) overleven. In
zulke gevallen zal de populatie vrij snel convergeren naar variaties
of kopieën van het individu met de hoogste fitness. Evolutionaire
computation wordt vaak ingezet bij optimalisatie problemen, proble-
men waarbij er één optimale oplossing is. Binnen deze klasse van
problemen is het convergeren van de populatie naar één optimale
oplossing een passende strategie. Evolutionaire kunst is echter géén
optimalisatie probleem, maar meer een probleem van exploratie. Het
behouden van diversiteit binnen de populatie, met behoud van de
goede oplossingen is daarbij belangrijk. In mijn proefschrift beschrijf
ik een aantal mogelijkheden om de diversiteit binnen evolutionaire
kunstsystemen te behouden.


