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Samenvatting

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift onderzoekt automatische online controle van
de parameters van evolutionaire algoritmes (EAs)

Evolutionaire algoritmes zijn een klasse van zoek- en optimalisatie-algoritmes op basis
van het paradigma van biologische evolutie in de natuur. EAs worden gebruikt om oplossin-
gen voor moeilijke problemen te vinden, namelijk de problemen van hoge complexiteit,
hoge dimensionaliteit en met een zeer grote zoekruimte. EAs zijn algoritmes op basis van
populaties, dat wil zeggen dat ze te allen tijde een populatie van mogelijke oplossingen
bijhouden. Mogelijk (kandidaat-) oplossingen voor een probleem zijn gecodeerd in een
passende representatie die alle benodige informatie bevat. Kandidaat- oplossingen worden
met elkaar gecombineerd en willekeurig veranderd, een proces dat overeenkomt met voort-
planting in biologische organismen. Elke kandidaat-oplossing krijgt een fitness-waarde die
uitdrukt hoe goed deze het probleem oplost. Op basis van deze fitness waarden, moeten
kandidaat oplossingen strijden voor een plaats in de populatie en een kans om te paren; dit
lijkt op de selectie die organismen ondergaan in de natuur en het concept van de “survival
of the fittest”. Hoewel EAs niet de biologische evolutie exact simuleren, lenen ze de basis-
begrippen ervan en worden ze gebruikt om succesvol goede oplossingen voor problemen te
vinden.

Het kernproces een EAs bestaat uit het herhaaldelijk uitvoeren van een aantal stappen,
inclusief het initialiseren en selecteren van kandidaat-oplossingen. Tijdens het uitvoeren
van deze stappen dienen een aantal parameters van een waarde te worden voorzien. Hierbij
kunnen de toegestane waardes per parameter heel erg verschillend van aard zijn, ze zijn
echter altijd numeriek of nominaal. De effectiviteit van een EA wordt vaak sterk benvloed
door de specifieke waarden van deze parameters. Daarom wordt het met succes toepassen
van een EA vaak een kwestie van de juiste instelling van deze parameters vinden. Om
de zaken verder te compliceren is ook aangetoond dat het veranderen van de waarden van
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bepaalde parameters in verschillende stadia van de executie ook invloed kan hebben op de
prestaties van een EA.

Dit vormt een uitdaging: hoe moeten we de waarde van een parameter instellen zodat
op ieder moment tijdens een executie van het algoritme de effectiviteit van het EA gemaxi-
maliseerd wordt? “Parameter controle” doet een poging om deze uitdaging aan te gaan door
het gebruik van mechanismen die de parameters van een EA on-the-fly variren volgens een
bepaalde strategie. Een parameter controle mechanisme voegt een extra stap aan toe aan
de stappen van een EA: bij elke iteratie gebruikt het controle mechanisme gegevens uit de
huidige populatie van het EA om een beslissing te nemen over de parameters van het EA.

Echter, hoewel het principe van parameter controle vaker voorgesteld en gemplementeerd
is, is er nog steeds een open probleem want er zijn geen standaard oplossingen die overal
gebruikt kunnen worden. Het doel van dit proefschrift is om bij te dragen tot het maken van
parameter controle mechanismen die meer bruikbaar en relevant in de praktijk zijn door (i)
het verschaffen van een theoretische basis die de belangrijkste elementen van een param-
eter controle mechanisme identificeert en helpt bij het ontwerpen van nieuwe controllers,
en (ii) te werken aan een uniforme oplossing, te weten een controller in de vorm van een
gemakkelijk toegankelijke plug-in die kan worden toegepast op elk EA.

De tekst is van dit proefschrift opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat in op
de fundamentele notie van parameter controle, de relatie met het optimaliseren van param-
eters en het probleem van parameters instellen in het algemeen. Het stelt een kader op
voor de parameter controle gezien als extra component van EAs en kijkt daar met name
naar in de context van Reinforcement Learning. Een uitgebreid literatuuronderzoek wordt
gepresenteerd op het gebied van parameter controle, daarbij kijkend naar de belangrijkste
trends en uitdagingen. Op basis hiervan bevat het tweede deel een aantal parameter controle
mechanismen ontworpen als onafhankelijke componenten. Deze kunnen worden gebruikt
als generieke plug-ins bij conventionele EAs. Ze worden experimenteel gevalueerd door
ze te combineren met verschillende EAs en problemen, waaronder realistische dynamische
problemen. De experimentele resultaten van dit onderzoek demonstreren dat een gener-
iek ontwerp van een parameter controle mechanisme van toegevoegde waarde is, vooral
voor niet volledig geoptimaliseerde evolutionaire algoritmen. Dit kan vooral nuttig zijn bij
nieuwe en ad hoc gecreerde evolutionaire algoritmen zoals vaak het geval is in industrile en
commercile omgevingen.
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